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Resum

Amb aquest projecte es vol proposar un esquema criptogràfic que permeti realitzar una 
enquesta de forma electrònica. Al mateix temps, es vol que l'usuari pugui realitzar en un 
entorn controlat  “poll-site”,  o bé en un entorn remot,  evitant així els inconvenients dels 
desplaçaments físics associats als esquemes basats en un sistema amb kiosk electrònic. 
Aquesta funcionalitat introdueix requisits d'anonimat, de verificació del dret a participar en 
l'enquesta i de verificació per part de l'usuari que la seva opinió ha estat considerada, que 
no existeixen en una enquesta tradicional.
La solució es basa en criptografia  de clau pública, que en la actualitat  es fa  servir  de 
manera habitual tant en el comerç electrònic com en altres aplicacions criptogràfiques.
El protocol desenvolupat empra tecnologia oberta, basada essencialment en XML per a la 
representació de les dades, i en el llenguatge Java per a la programació. Es creu que el fet 
de disposar d'una plataforma tecnològica basada en el codi obert que pugui ser verificat 
per tercers independents pot ser un factor important de confiança pels usuaris del sistema.

La present memòria es presenta en compliment parcial dels requisits pel Projecte Final de 
Carrera per l'Enginyeria Informàtica, ubicat dins l'àrea de Seguretat Informàtica.

Paraules clau:
enquesta electrònica, anonimat, criptografia de clau pública, Java, XML, codi obert
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1.Introducció

1.1 Justificació i context en què es desenvolupa

El context actual d'utilització massiva d'Internet i de les seves eines pel públic en general 
ens presenta una situació en què:
1. Un nombre creixent d'usuaris utilitzen eines criptogràfiques sobre plataformes TCP/IP. 

Pot ser el cas del comerç electrònic, i en menor mesura per l'autentificació i/o el xifrat 
en el correu electrònic (per exemple amb [PGP - Web]).

2. Els estaments públics s'interessen cada vegada més a les possibilitats tècniques que es 
poden englobar en el concepte d'e-government: o sigui totes les que permetin al ciutadà 
una participació directa en el procés democràtic, tot i emprant les eines actuals.

El  motiu  principal  per  les manifestacions  d'interès  és  la  facilitat  d'utilització  d'aquestes 
eines enfront dels processos democràtics habituals, i també la seva immediatesa. També 
es pot fer esment dels estalvis econòmics que es poden fer en cas d'efectuar consultes 
molt sovint, i que consisteixen essencialment en les derivades del tractament automatitzat 
de les dades, sense intervenció humana.
En resum, s'està implementant en el camp administratiu i ciutadà els mateixos conceptes 
que es coneixen des de fa un cert temps en l'àrea comercial.

Un dels camps en què s'ha estudiat més la utilització de la criptografia i dels protocols 
criptogràfics  és  el  del  vot  electrònic.  S'han  publicat  diferents  estudis  ([Acquisti  2004], 
[Chaum 2004], [Juels 2002]), i s'han desenvolupat alguns sistemes de vot tant a distància 
com mitjançant el kiosk. 
El  kiosk és un aparell  electrònic de votació instal·lat  en un centre de vot tradicional en 
reemplaçament  del  suport  físic  emprat  anteriorment ([Kohno  2003],  [McGaley  2003], 
[Mercuri 2002]). 
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En alguns països, s'han dut a terme experiències pràctiques de vot electrònic, per exemple 
a l'Estat de Ginebra ([Geneva - Web]) o Estonia ([Drechsler  2003]).  Es pot  trobar més 
informacions  als  enllaços  des  les  pàgines  Web  de  Lorrie  Craner  ([Craner  -  Web])  i 
Rebecca Mercuri ([Mercuri - Web]).
  
Existeix, però, una altra manera de promoure la participació ciutadana, que és mitjançant 
l'enquesta. En aquest Projecte Final s'explora aquesta possibilitat, ja que presenta algunes 
característiques que poden resultar més atractives: 

• Malgrat la seva importància, s'ha realitzat una tasca investigadora menor que en el del 
vot electrònic. De fet, una cerca de fonts i publicacions sobre el concepte d'enquesta 
electrònica ha donat un resultat relativament mins.

Alguns resultats a destacar són el conjunt de feina sobre el tractament automàtic 
d'enquestes desenvolupat per la conferència NTTS'98 organitzada per VIROS, i els 
resultats del qual ([Bethlehem 1998], [Keller 1998], [Barbieri 1998]) són disponibles 
al servidor http://europa.eu.int .
Més recentment, també s'ha treballat sobre el tractament de resultats d'enquestes 
electròniques  tant  des  del  punt  de vista  del  sector  públic  ([Poll  2001])  com de 
l'empresa ([IriSolutions - Web]).

• Si bé es pot considerar que els requisits d'un sistema d'enquesta electrònica poden ser 
més lleugers que els d'un sistema de votació, existeixen certes semblances (tals com 
l'anonimat,  o el  fet  de poder opinar una única vegada) que possiblement  permetran 
avançar en el camp de la votació a través de la feina feta en el de l'enquesta.
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1.2 Objectius i requisits

Els requisits d'un sistema d'enquesta electrònica són:

1. Anonimat de l'enquestat: no es pot fer el lligam entre les respostes a una enquesta i 
l'usuari que les ha entrat.

Es pot tenir  en compte el fet  que cada cop més s'incentiva a les persones que 
contestin a les enquestes, per exemple participar en un sorteig. Per aquest motiu, 
caldrà poder registrar  les dades identificant els usuaris,  i també saber qui hi ha 
contestat i qui no.
La importància de poder permetre realitzar aquesta control serà diferent en el cas si 
l'enquesta és a la iniciativa d'un govern, o bé en el cas d'una enquesta de caire 
comercial. 
Pel que fa al present projecte, ens situarem en el marc de l'e-government,  i  no 
farem pública la llista de les persones que hi han participat.

2. Accés a l'enquesta: tan sols els usuaris autoritzats poden contestar a l'enquesta.

3. Unicitat  de  l'enquesta:  cap  persona  ha  de  poder  contestar  a  l'enquesta  més  d'una 
vegada. 

Aquest  punt  pot  ser  especialment  important  en  el  cas  d'una  enquesta 
electrònica, degut a la possibilitat de crear un autòmat per participar múltiples 
vegades  en  una  mateixa  enquesta,  desviant  d'aquesta  manera  els  seus 
resultats. Sobre aquest tema, veure [Schneier 2000].

4. Facilitat d'utilització per part de l'usuari.

5. Informació  clara  per  l'usuari,  sobre  el  tractament  de les dades i  l'autentificació  dels 
corresponsals.

Aquesta informació pot ser un requisit legal, però també pot ser necessària per tal 
de poder fer una auditoria a posteriori, o una verificació dels resultats.

D'aquesta manera, l'objectiu proposat per aquest projecte és:

“anàlisi, disseny i implementació d'un sistema d'enquesta electrònica remota
 que respongui als requisits esmentats”.
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Com que es tracta d'un projecte de demostració del concepte (proof of concept), quedarien 
fora de l'abast del mateix:
• consideracions sobre la plataforma (hardware i software) a emprar;

• consideracions de capacitat de càrrega de la mateixa; 

• motivació dels usuaris per completar l'enquesta (com i perquè hi arriba?) i incentius a 
posteriori (participació en un sorteig, etc.); 

• tractament inicial dels usuaris (donada d'alta al sistema) o tractament final de les dades 
(anàlisi estadístic dels resultats).
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1.3 Enfocament i mètode seguit

Enfocament
L'enfocament de la solució proposada parteix de la reflexió següent: 

per evitar que ningú pugui fer la correspondència entre la identitat d'un usuari del 
sistema i les seves respostes a una enquesta, caldrà assegurar la separació a tot 

moment entre els servidors sobre els que es troben els dos conjunts de dades 
{usuaris} i {respostes}. 

Si no respectem aquesta  premissa,  qualsevol administrador  (o atacant  impersonant  un 
administrador)  d'un  sistema  que  comporti  els  dos  conjunts  de  dades  en  podrà  fer  la 
correspondència amb facilitat.  Aquesta reflexió ens ha estat  inspirada,  entre altres,  per 
[Riera 2002].

Ens caldrà, al menys, dos servidors:

• un primer, “S_Usuaris”, en què es troben les dades personals dels usuaris;

• un segon, “S_Enquestes”, administrat per altres persones i si pot ser formant part d'un 
altre organisme, en què es trobaran les respostes a una enquesta.

L'objectiu del  primer servidor és mantenir  la base de dades dels usuaris del  sistema,  i 
permetre a tot enquestat autoritzat accedir al procés d'omplir l'enquesta una única vegada. 
S_Usuaris també subministrarà als organitzadors de l'enquesta la llista dels usuaris que 
hagin omplert una enquesta, perquè puguin tenir accés a l'incentiva (sorteig o altre).

El segon servidor, S_Enquestes, mantindrà el conjunt de respostes a les enquestes, i a 
l'acabament del període publicarà els seus resultats.
Per  mantenir  la  coherència  entre  els  dos  servidors,  es  proposa  la  utilització  d'un  “full 
d'enquesta electrònic”, que correspon a un tiquet de participació en l'enquesta. Consisteix 
en els camps següents:

1. Un número d'identificació únic.
2. Una clau privada RSA, per signar l'enquesta.
3. La clau pública corresponent a la clau privada, en forma de certificat X.509, i 

que servirà per verificar la signatura d'aquest full.
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El Full d'Enquesta té caducitat (per exemple, 30 minuts). D'aquesta manera, si l'usuari no 
ha pogut completar correctament el procés per qualsevol motiu, podrà tornar a demanar 
un altre Full de reemplaçament, transcorregut aquest temps.

Però si  es mantingués aquesta  estructura  de només dos servidors,  caldria  un nombre 
elevat  de  comunicacions  entre  els  servidors,  i  els  administradors  de  cada  servidor 
coneixerien bé la identitat del servidor oposat.
Per  evitar  tota  possibilitat  de  confabulació  entre  els  servidors  (entre  els  seus 
administradors),  s'introdueix un tercer servidor,  S_Organització,  que correspondria a un 
organisme neutre amb la responsabilitat d'organitzar el conjunt del procés d'enquesta.
S_Organització  coneix  la  identitat  tant  de  S_Enquestes  com de S_Usuaris  (mitjançant 
adreça IP i certificat X509), però aquests dos es desconeixen entre ells.

Un avantatge  afegit  d'aquesta  estructura  és  permetre  replicar  els  servidors  d'usuaris  i 
d'enquestes, per 

(a) donar servei a més d'una enquesta a la vegada, i 
(b)  introduir  redundància  evitant  caigudes  del  conjunt  del  sistema  en  cas  de 
problemes amb un servidor.

p. 11
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Responsabilitats de cada servidor
S_Usuaris

• És l'Autoritat de Certificació (CA), que prèviament haurà donat d'alta els usuaris i 
els haurà dotat del seu parell de claus.

• Manté  la  BD  dels  usuaris,  diferenciant  entre  els  que  han  participat  en  una 
enquesta i els que no.

• Genera els Fulls d'Enquesta que permetin als usuaris accedir a les preguntes 
d'una enquesta.

• Publica els resultats: usuaris que han participat efectivament a l'enquesta.

S_Enquestes
• Manté la BD amb els conjunts de preguntes.

• Accepta conjunts de respostes, i les afegeix a la BD de respostes.

• Publica els resultats de les enquestes.

S_Organització
• Manté la taula hash de la part pública dels Fulls d'Enquesta actius.

• Informa l'usuari registrat de la identitat dels altres servidors.

1.4 Exemples d'una possible aplicació

Suposem que cada servidor està gestionat per un organisme separat, que per motius de 
caire no purament tècnics té interès en el bon funcionament del sistema. Es proposen dos 
exemples per il·lustrar aquest concepte:

Cas  1:  enquesta  entre  els  membres  d'una  comunitat  universitària  virtual,  sobre  el 
rendiment dels professors

S_Usuaris = administració (ja posseeix la llista dels alumnes matriculats)

S_Organització = serveis tècnics del campus

S_Enquestes = junta rectora (amb representants de tots els estaments)
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Cas 2: enquesta comercial per una empresa distribuïdora de béns de consum, out-sourced 
a una empresa de màrqueting

S_Usuaris = empresa de màrqueting 

S_Organització = subministrador de serveis de xarxa (ISP)

S_Enquestes = la mateixa empresa distribuïdora
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1.5 Planificació

S'ha proposat com a pla de treball les següents activitats:

p. 14
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1.6 Tecnologia emprada i programació

Per  que  fa  a  la  plataforma  a  emprar  pel  producte  del  projecte  (implementació),  s'ha 
proposat:

1. Fer la programació dels servidors en forma de serveis RMI.

2. Desar  les  dades  en  un  SGBD  amb  llenguatge  de  consulta  SQL:  Per  fer  la 
implementació, s'ha escollit el sistema HyperBase escrit íntegrament en Java. 

3. Programar  les  interfícies  d'usuari  (usuari  del  sistema,  i  administradors)  en  forma 
d'aplicacions gràfiques en Java 2. En cada cas, es presentarà cada interfície en forma 
d'un únic fitxer  JAR, que contindrà a la vegada les classes de l'aplicació i  les claus 
d'accés personals de l'usuari o de l'administrador.

Les comunicacions entre servidors i usuaris es faran totes mitjançant crides RMI per sobre 
de TCP/IP. 

Aquesta opció ofereix la seguretat necessària, contràriament a la programació en 
forma de pàgina Web. El motiu és la necessitat d'accedir a les claus personals de 
cada usuari, que s'han de  guardar en disc i son doncs més difícil de llegir a partir 
d'un Applet.

Els avantatges d'aquest sistema responen als objectius enunciats:

• La plataforma Java normalment ja està instal·lada en molts ordinadors personals.

• La màquina virtual Java (JVM) és independent de l'arquitectura física emprada, tant pels 
servidors com pels terminals dels usuaris.

• Dona accés a les llibreries de funcions criptogràfiques necessàries per fer funcionar el 
sistema.

A més:

• Es pot ampliar el sistema amb facilitat per funcionar sobre plataformes mòbils, tals com 
PDAs o telèfons mòbils de tercera generació.
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1.7 Productes a obtenir

1. Conjunt  de programació de S_Usuaris,  S_Organització i  S_Enquestes,  en forma de 
fitxer JAR en cada cas.

2. Joc de dades de proves per S_Usuaris i S_Enquestes.

3. Conjunt de programació, login i claus personals de 10 usuaris.

4. Documentació d'administrador per cada servidor.

5. Documentació d'usuari.

6. Documentació del programador per extensions a l'aplicació.
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1.8 Descripció dels capítols

● Funcionament d'una consulta individual

Mostra el funcionament del sistema, en què s'ha cregut interessant presentar totes 
les interaccions a través del punt de vista de l'usuari.

● Esquema criptogràfic

El funcionament del sistema descrit es basa en la utilització de la criptografia de 
clau pública. En aquest capítol es descriu la seva arquitectura – que no requereix 
l'establiment d'una infraestructura PKI  ad hoc, així com l'anàlisi de seguretat i les 
mesures de protecció que s'han aplicat.  

● Representació de les dades en XML 

Totes les comunicacions entre entitats es faran emprant el meta-llenguatge XML. 
Es presenta la sintaxi de les mateixes de manera esquemàtica.

● Programació: classes i comunicacions RMI

Es presenta l'estructura general de la implementació en Java, i es descriuen les 
crides RMI que enllacen els diversos components.
 

● Persistència de les dades: Base de Dades SQL

Dos  dels  servidors  fan  servir  una  base  de  dades:  S_Usuaris  per  les  dades 
personals  dels usuaris,  i  S_Enquestes per mantenir  el  conjunt  de les respostes 
entrades fins al moment.

● Interfície gràfica de l'usuari

L'aplicació per l'usuari consisteix en una interfície gràfica que li permet participar en 
el procés de connexió als diferents servidors, i en què se li presenta el conjunt de 
preguntes de l'enquesta.

● Interfície gràfica de l'administrador

Cadascun des tres servidors es pot invocar des de la consola de manaments shell, 
o bé a través d'una petita interfície gràfica que donarà accés al registre d'activitats i 
incidències.

● Interfície gràfica de publicació de resultats

La interfície gràfica de publicació de resultats tan sols permet recollir les dades des 
dels servidors, i efectuar alguna comprovació senzilla d'integritat de les mateixes. 
La seva anàlisi estadística queda fora de l'abast d'aquest treball.
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● Conclusions i futures vies de treball

En aquest capítol es vol fer un balanç del projecte en el seu conjunt. Com que es 
tracta, en part, de feina innovadora, queda clar que no es pot presentar com a un 
treball tancat, sinó tan sols com un primer pas en una via d'investigació que - el 
futur ho dirà - podria ser prometedora.
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2.Funcionament d'una consulta individual

Abans  d'iniciar  el  procés  d'omplir  una  enquesta,  l'usuari  haurà  d'estar  donat  d'alta  al 
sistema. Aquest etapa, que no forma part del projecte proposat, es du a terme sobre el 
servidor S_Usuaris. L'usuari disposarà de:

• Un codi d'identificació (login).

• Un parell de claus RSA pública i privada.

• La clau RSA pública (certificat X.509) i l'adreça IP de S_Organització.

• Una llista de certificats de possibles servidors S_Usuaris i S_Enquestes.

Aleshores, les etapes del procés serien les següents:

2.1 Iniciar el procés

L'usuari contacta S_Organització, demanant la identitat de S_Usuaris i S_Enquestes.
L'usuari  envia el  seu  login signat  amb la seva pròpia clau privada,  i  xifrat  amb la clau 
pública del  servidor.  S_Organització envia aquest  missatge a S_Usuaris  per  a la seva 
verificació. 
Si el  login és vàlid,  envia la identitat  dels servidors a l'usuari,  xifrant  tota la informació 
(adreça IP i certificat) mitjançant la clau pública de l'usuari.
En tots els casos, el procediment de xifrat correspondria a la utilització del sobre digital, tal 
com es detalla al capítol “Esquema criptogràfic”.
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2.2 Obtenir un Full d'Enquesta

L'usuari contacta S_Usuaris, demanant un Full d'Enquesta.

L'usuari xifra totes les dades emeses mitjançant la clau pública de S_Usuaris, assegurant-
se  així  que  un altre  servidor  no  pugui  suplantar  la  identitat  d'aquest  mitjançant  DNS-
spoofing.
S_Usuaris xifra totes les seves respostes mitjançant la clau pública de l'usuari. La seva 
base de dades interna conté la relació entre login i clau pública. Així també s'assegura de 
la impossibilitat que un usuari suplanti la identitat d'un altre.
S_Usuaris envia el Full d'Enquesta a l'usuari.
S_Usuaris envia el número d'identificació, la caducitat i la clau pública del Full d'Enquesta 
a S_Organització, que els mantindrà en una taula Hash.

p. 20
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2.3 Obtenir les preguntes de l'enquesta 

L'usuari  contacta  S_Enquestes,  demanant  les  preguntes  de  l'enquesta  mitjançant  el 
número d'identificació del Full d'Enquesta.

S_Enquestes consulta S_Organització per saber si aquest número d'identificació és vàlid.
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2.4 Retornar les respostes

L'usuari respon a l'enquesta, li adjunta el número d'identificació del Full d'Enquesta, i la 
signa emprant la clau privada del Full d'Enquesta.

S_Enquestes consulta S_Organització per conèixer la clau pública corresponent a aquest 
número d'identificació, i el fa servir per verificar la signatura de l'enquesta.
Si  aquest  procés  ha  tingut  èxit,  S_Enquestes  notifica  S_Organització  que  l'usuari 
corresponent  al  número  d'identificació  ha  efectuat  la  seva  enquesta.  S_Organització 
replica la informació a S_Usuaris.
Quan ha tingut la confirmació d'aquest procés de notificació, S_Enquestes notifica l'usuari 
que s'ha registrat les seves respostes.

2.5 Publicació dels resultats

Aquesta última etapa només podrà tenir  lloc una vegada passat  el  temps estipulat pel 
desenvolupament  de  l'enquesta.  Qualsevol  organització  autoritzada  a  fer  públics  els 
resultats  de  l'enquesta  podrà  interrogar  els  servidors  S_Usuaris  i  S_Enquestes,  i  fer 
públiques les seves respostes.
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2.6 Casos d'ús
Més formalment,  es  poden representar  les interaccions  anteriors  mitjançant  dos casos 
d'ús:
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3.Esquema criptogràfic i anàlisi de seguretat

El sistema descrit es basa en la criptografia de clau pública. Per fer la seva implementació 
efectiva,  s'ha  fet  servir  el  criptosistema  de  Rivest,  Shamir,  Adleman  [RSA  1978].  No 
obstant, la seva utilització no és vinculant, i es podria reemplaçar per un altre criptosistema 
asimètric (Rabin, El-Gamal, McEliece o altres).
La utilització de RSA respon a la tendència del mercat, i també a la facilitat de disposar de 
les eines necessàries. A la vegada es tracta d'un dels algoritmes més estudiats del punt de 
vista de les seves possibles febleses, cosa que també genera més confiança. 
Entre  elles,  es  poden  citar  els  atacs  Forward  search,  Common  modulus i  Message 
concealing,  descrits – entre altres – en  [MOS 1996].  El nostre sistema ha de ser prou 
robust per aguantar, al menys, aquest tipus conegut d'atac. Prenent-los un per un:

1. L'atac  Forward  search necessita  que  els  missatges  xifrats  siguin  curts  –  i  els 
nostres ho seran – però també previsibles (predictable). S'evita emprant el tècnica 
del Sobre Digital, i xifrant a cada vegada tan sols una clau simètrica (aleatòria i 
d'utilització única) amb l'algoritme RSA.

2. El segon tipus d'atac,  Common modulus,  es podria aplicar  al  nostre  sistema si 
generéssim les claus RSA de tots els participants (o només dels servidors) emprant 
el mateix parell de nombres primers p i q, i doncs el mateix mòdul n = p.q . Caldrà 
doncs evitar aquesta circumstància.

3. L'atac Message concealing es basa en la (molt petita) probabilitat que un missatge 
sigui xifrat, i que el missatge resultant sigui idèntic al missatge original:

c=me mod n=m
Per  reduir  aquesta  proporció  a  quantitats  insignificants,  cal  tan  sols  reduir  el 
paràmetre  e respecte  al  mòdul  m –  el  que  ja  fan  gairebé  tots  els  programes 
generadors de parelles de claus RSA del mercat. 
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Es pot notar que la mida de les claus RSA emprades amb aquest sistema no ha 
estat  especificat.  Les  mides  considerades  com  a  raonablement  segurs  en  el 
comerç electrònic avui en dia se situen entre 1024 i 2048 bits. En aquests casos, 
és gairebé segur que la clau pública e serà molt inferior als dos nombres primers, 
que podran prendre valors sobre 512 o 1024 bits.

3.1 Identitat dels participants
Cadascun dels participants ha de poder demostrar la seva identitat, i també comprovar la 
identitat dels altres participants i l'autenticitat i integritat dels missatges que rep. Per això, 
ha de disposar d'un conjunt { clau privada, clau pública }.
Les  claus  públiques  dels  servidors  hauran  de  ser  conegudes  en  general  per  tots  els 
participants, mentre que les claus públiques dels usuaris tan sols seran conegudes pel 
servidor S_Usuaris.
Concretament, emprant la notació privKey per una clau privada RSA, i pubKey per una clau 
pública o centificat:

● El Servidor S_Organització disposa del conjunt  {  adreçaIPOrganitzacio,  privKeyOrganitzacio, 
pubKeyOrganitzacio }

● El Servidor S_Usuaris disposa del conjunt { adreçaIPUsuaris, privKeyUsuaris, pubKeyUsuaris }

● El  Servidor  S_Enquestes  disposa  del  conjunt  {  adreçaIPEnquestes,  privKeyEnquestes, 
pubKeyEnquestes }

● Cada  usuari  individual  disposa  del  conjunt  {  login,  privKeyUsuari,  pubKeyUsuari, 
adreçaIPOrganitzacio}

A més cadascun disposa de la informació inicial següent:
● S_Organització és el servidor de confiança. Per aquest motiu, és el que disposa de 

més  informació,  ja  que  té  coneixement  de  {  pubKeyUsuaris,  pubKeyEnquestes }.  Per 
verificar  la  identitat  d'un  Usuari,  haurà  de  procedir  mitjançant  una  petició  de 
verificació a S_Usuaris.

● El control dels dos servidors S_Usuaris i S_Enquestes s'ha de mantenir separat. 
Tan sols coneixen S_Organització, mitjançant { pubKeyOrganitzacio }.

● A més,  S_Usuaris  manté  la informació sobre  els usuaris  i  els seus certificats  { 
pubKeyUsuari }, mitjançant l'ús d'una base de dades. 

● Cada Usuari té com a punt de contacte S_Organització mitjançant { pubKeyOrganitzacio, 
adreçaIPOrganitzacio},  i  a  través  d'aquest  podrà  obtenir  {  pubKeyUsuaris,   adreçaIPUsuaris, 
pubKeyEnquestes, adreçaIPEnquestes,} .

Alguns punts importants:
1. S'ha exclòs expressament de l'abast d'aquest treball la donada d'alta dels usuaris, 

així com la generació de les identitats dels servidors. La distribució i l'emissió dels 
certificats s'haurà de fer prèviament mitjançant canals segurs.

2. La creació de les credencials dels servidors no presenta gaires dificultats, ja que 
només son tres. El més segur seria que cada servidor s'encarregués de generar la 
seva pròpia clau, i que l'intercanvi de claus públiques es fes de manera manual i 
per  agents  autoritzats.  Aquests  després  podran  donar  fer  de  cara  a  possibles 
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reclamacions d'usuaris o d'altres organismes.
3. La creació de les identitats criptogràfiques dels usuaris pot resultar un procés més 

complex. 
S_Usuaris ha de conèixer la seva identitat – manté la part pública a la seva base de 
dades – així, el més senzill és fer que la generació de les parelles {  privKeyUsuari, 
pubKeyUsuari } en aquest mateix servidor.  

Per aquests motius:

la creació dels perfils dels usuaris s'ha de fer de manera independent pels tres 
servidors que participaran en l'enquesta, i tan sols la informació {login, pubKeyUsuari} 

ha d'estar present en S_Usuaris abans d'iniciar el procés d'enquesta

3.2 Creació d'una Infraestructura de Clau Pública (PKI)
Per evitar tota possibilitat que un servidor suplantés la identitat d'un usuari, o bé que un 
usuari fraudulent es generés una identitat i la podés introduir d'alguna manera en la base 
de dades de S_Usuaris, caldrà que les identitats dels usuaris estiguin signats mitjançant 
un certificat únic – el de S_Usuaris. 
Tenim dues possibilitats:

● o bé aquest organisme es genera un certificat auto-signat, i esdevé aleshores un 
Certifying Authority (CA);

● o bé es fa signar  el  seu certificat  per una CA exterior,  de caire comercial  (per 
exemple: [Thawte -Web]), o bé regida per una entitat pública.

En qualsevol dels casos, en la clau privada d'aquest certificat recau una bona part de la 
seguretat del nostre sistema. La seva utilització efectiva per la generació de les identitats 
dels usuaris és un tema que mereix un estudi més rigorós del que es pugui fer en el marc 
del present treball.

3.3 Fulls d'enquesta
Per cada full d'enquesta, s'haurà de generar un conjunt {  privKeyFull,  pubKeyFull } en temps 
real (on the fly).
Com  que  aquesta  tasca  pot  prendre  un  cert  temps,  i  el  temps  de  validesa  d'un  full 
d'enquesta  és  limitat,  es  considera  que  es  poden generar  aquestes  parelles  de  claus 
prèviament, i que tinguin la mateixa llargada que les claus que proporcionin identitat als 
participants. Si una clau privada d'aquest tipus es compromet, tan sols podrà fer variar el 
resultat final de l'enquesta en la única resposta corresponent al full en qüestió.
Per la implementació del joc de proves s'han fet servir:

● Claus RSA sobre 1024 bits per la identitat dels participants. Es proposa la seva 
extensió a 2048 bits per qualsevol implementació de producció d'aquest sistema.

● Claus RSA sobre 1024 bits pels fulls d'enquesta.
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3.4 Transmissió xifrada en sobre digital
Per tal d'evitar proporcionar massa material a un atacant potencial, s'ha intentat reduir la 
quantitat d'informació enviada en forma xifrada per les claus públiques. La no utilització de 
la  tècnica  de  Sobre  Digital  implicaria  que,  sobretot  en  el  cas  dels  servidors,  aquesta 
informació podria servir per determinar la seva clau privada mitjançant un atac  Forward 
Search. 
A més, calia trobar una solució al problema del determinisme de l'algoritme RSA, ja que 
una bona part de la informació XML que es xifra és la mateixa en cada comunicació (els 
tags).
Per aquesta fi, s'han implementat totes les comunicacions xifrades emprant el mètode del 
sobre digital. En aquest, per cada comunicació individual:

1. Es genera una clau secreta  K per un algoritme criptogràfic simètric. Aquesta clau 
serà d'ús únic.

2. Es  fa  servir  la  clau  secreta  per  xifrar  el  contingut  de  la  comunicació.  Les 
característiques  del  criptosistema  escollit  han  de  permetre  augmentar  l'entropia 
d'aquesta part del missatge.

3. S'afegeix a finals del sobre la mateixa  K, xifrada amb la clau pública del destinatari.

Formalment, si 
● m és el contingut de la comunicació (missatge original en clar)

● pubKey, privKey són les claus RSA pública i privada del destinatari

● fs és la funció de xifrat amb algoritme simètric

● fa és la funció de xifrat amb algoritme asimètric

al moment crear el sobre digital qualsevol remitent pot calcular:

SD:=[c1:= f sm , K  , c2:= f aK , pubKey]

A la recepció, el destinatari (i només el destinatari) el desxifra computant successivament:

K ' := f a
−1c2, privKey; m' := f s

−1c1,K ' 

Per  la  simplicitat  d'implementació,  en  el  joc  de  proves  s'ha  fet  servir  l'algoritme  Data 
Encryption Standard [DES 1976] en la seva versió millorada “Triple-DES”. Naturalment, no 
hi  ha cap impediment  pel  seu reemplaçament  per  un criptosistema més avançat,  com 
podria ser l'Advanced Encryption Standard [AES 2001].
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3.5 Signatura de les respostes
En l'etapa de registrar les respostes de l'usuari, caldrà signar-les amb la clau privada del 
full d'enquesta, evitant així la seva alteració posterior. Per implementar aquesta signatura, 
s'ha escollit:

● la signatura englobant les dades  enveloping singature,  per la seva simplicitat  de 
creació i de verificació;

● el mètode Message Digest, Secure Hash Algoritm [SHA-1 2002] versió 1, xifrant el 
resum mitjançant la clau privada RSA i implementant així el mètode “SHAwithRSA”.

Formalment, si:
● m és el missatge que es vol signar

● pubKey, privKey són les claus RSA pública i privada del signatari

● fh és la funció Message Digest (funció hash amb requisits més forts) 

● fa és la funció de xifrat amb algoritme asimètric

per crear la signatura es calcula:

Sig :=[m , c:= f a f hm , privKey]

Aleshores qualsevol lector podrà computar successivament:

h1:= f hm ;h2:= f a
−1c , pubKey; h1=h2?

Tant per la utilització del criptosistema Triple-DES pel sobre digital, com per la utilització de 
SHA-1  per  la  signatura,  estem  seguint  les  recomanacions  del  National  Institute  of 
Standards and Technology (NIST) dels anys 1999 i 1995 respectivament. De moment, es 
tracta  d'estàndards  àmpliament  seguits  en el  comerç electrònic  i  implementat  en molts 
entorns de programació. 
Es preveu que s'hauran  de posar  al  dia aviat  o  tard,  el  que  s'ha  tingut  en compte  al 
moment de fer la programació de l'aplicació.
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3.6 Anàlisi de Seguretat
Un  atacant  que  tingués  coneixement  de  l'arquitectura  del  sistema,  així  com  accés 
mitjançant un nombre arbitrari però finit de combinacions {login + certificat públic + clau 
privada} podria llençar quatre grans tipus d'atac al sistema:

● atac de substitució

● atac de saturació (amb l'objectiu d'un Denial of Service)

● atac criptogràfic a base de les respostes del sistema (reply)

● atac de tipus “Man in the Middle”. 

Atac de substitució
En aquest, un usuari que coneix la identitat de S_Organització intenta “fer-se passar” per 
un altre.
Cal notar que l'usuari – real o fraudulent – no coneix les adreces IP dels altres servidors 
fins haver contactat S_Organització. Poden existir més d'un servidor de cada tipus: la 
seva replicació es pot justificar, entre altres, per aquest motiu (cf. Atac de saturació).
Per  aquest  motiu,   sembla  necessari  efectuar  una  comprovació  detallada  de  la  seva 
identitat abans de proporcionar-li les adreces dels dos servidors. El sistema proposat és 
que l'usuari proporcioni, dins de la seva petició, tant un identificador personal (login) com 
una signatura fet amb la seva clau privada, i que S_Enquestes podrà verificar amb la clau 
pública de l'usuari en la seva base de dades..
D'aquesta  manera,  S_Organització podrà demanar a S_Usuaris verificar  l'autenticitat  la 
seva identitat. De pas, si aquest usuari ja ha estat enquestat,  es pot parar el procés al 
moment.

Atac de saturació
Per aguantar un atac de saturació, la solució més habitual aplicada pels grans servidors a 
Internet ([Google - Web], [YouTube - Web]) és la replicació de serveis. 
En  el  nostre  cas,  hi  ha  tres  tipus  de  servidor  que  es  podrien  replicar:  S_Usuaris, 
S_Enquestes i S_Organització. El seu funcionament intern és independent i s'ha concebut 
el  sistema de manera  modular  perquè  es  puguin  replicar  de manera  independent,  en 
funció de la càrrega i de la seguretat desitjada (i dels recursos disponibles!).
La  replicació  de S_Organització,  i  l'assignació  d'un  usuari  a  un servidor  o  a  un altre, 
correspon  a  l'assignació  d'un  centre  de  vot  en  el  curs  d'una  elecció  tradicional.  La 
diferència  és  que  es  pot  proporcionar  a  cada  usuari  una  llista  de  diferents  servidors 
S_Organització, i que aquest en trii un de manera aleatòria al moment d'iniciar el procés. 
Si observa una saturació en aquest, pot parar la connexió i triar-ne un altre.
La  replicació  de  S_Enquestes  també  és  directe;  l'únic  punt  a  desenvolupar  per  més 
endavant és que el servidor S_Enquestes triat per l'usuari haurà de conèixer el servidor 
S_Organització al que s'ha connectat.
La replicació de S_Usuaris pot ser més complex, ja que s'haurà de mantenir la coherència 
de les bases de dades d'usuaris entre tots els servidors. 
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Atac criptogràfic a base de les respostes del sistema
En aquest  tipus d'atac,  un usuari  intenta obtenir  dades xifrades del sistema, iniciant  el 
procés múltiples vegades. 
El sistema descrit és protegit contra aquest tipus d'atac, ja que:
●A cada connexió a S_Organització, es verifica la identitat  de l'usuari mitjançant el seu 
identificador (login)  i  la signatura del mateix amb la seva clau privada. S'envien dades 
xifrades amb la clau pública d'un usuari real només si s'ha pogut autentificar correctament 
– demostrant el seu coneixement de la pròpia clau privada. Suposarem que si Usuari 
posseeix una clau privada, també té la clau pública associada 
●A cada connexió a S_Usuaris, es torna a verificar la identitat  de l'usuari.  Aquí també, 
només  s'envia  una  informació  xifrada  amb  la  clau  pública  de  l'usuari  si  aquest  s'ha 
autentificat.
●A cada connexió a S_Enquestes, es verifica per tercera vegada la identitat de l'usuari, 
però aquesta  vegada tan sols  a través del  full  d'enquesta.  Només es procedeix a un 
intercanvi d'informacions si l'usuari ha pogut proporcionar un número de full correcte, així 
com una frase xifrada amb la clau privada del full d'enquesta.

Alteració de les respostes
El servidor S_Enquestes és clau per mantenir la validesa de les respostes. Si bé es pot 
suposar que aquest servidor estarà entre mans d'una organització que té interès en vetllar 
per la correcció dels resultats de l'enquesta, aquesta suposició no forçosament es podrà 
estendre a tots els seus empleats.
Ara bé,  les respostes  de les enquestes  arriben a aquest  servidor en forma signada – 
signada amb la clau privada privKeyFull. Estem doncs assegurats a la vegada que:

● es pot verificar l'autenticitat de cada full de respostes;

● el servidor d'Enquestes no podrà alterar el nombre de respostes acceptades, ja que 
al moment de rebre un conjunt de respostes ha notificat el servidor S_Organització 
de l'ús d'aquell identificador de full.

Després  del  desenvolupament  de  l'enquesta,  es  poden  vincular  els  fulls  d'enquesta 
utilitzats segons S_Organització (o S_Enquestes que té la mateixa informació),  amb els 
conjunts de respostes que publica S_Enquestes.

Substitució de l'Usuari per part d'un dels servidors
Tant el servidor S_Usuaris com el servidor S_Organització coneixen a un moment donat la 
identitat  pública  de  cada  usuari.  Així  tant  S_Usuaris  podria  generar  fulls  d'enquesta 
suplementaris pel seu propi ús, o bé a petició d'S_Usuaris. Ara bé, a finals de l'enquesta 
s'haurà  de  publicar  a  la  vegada  el  nombre  d'usuaris  que  realment  hi  ha  participat  – 
informació  pública  que  poden  comprovar  els  mateixos  usuaris  –  com  el  nombre  de 
conjunts  de  respostes.  Si  aquests  dos  nombres  no  coincideixen,  es  podrà  detectar 
fàcilment la presència (i el nombre) de respostes falsificades per aquests dos servidors.
En tot  cas,  basem la  seguretat  del  servidor  S_Usuaris  en la  confiança  que  tenim en 
l'entitat, junta electoral o organisme del cens que la gestiona.
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3.7 Programació: descripció de les classes criptogràfiques
Inicialment, es va passar per un procés d'avaluació de tres proveïdors criptogràfics:

1. El mateix JCE de Sun.
2. El proveïdor BC (BouncyCastle).
3. Les classes IAIK [IAIK - Web].
4. Les biblioteques criptogràfiques per XML xml-sec [XML-SEC - Web].

D'aquests,  el  primer és de lliure distribució,  i  a més té l'avantatge sobre els dos altres 
proveïdors  d'estar  incorporat  en  la  màquina  virtual  Java  (JVM)  de  Sun.  Això  implica 
l'absència  de  necessitat  d'instal·lació  de  llibreries  complementàries  perquè  el  sistema 
pugui  funcionar.  S'ha cregut  que això era un argument  important,  sobretot  de cara als 
usuaris – que s'han de suposar (a) sense gaires coneixements tècnics; i (b) posseïdors 
d'un gran nombre de plataformes diferents.
Per contra, el JCE de Sun no conté alguns dels mètodes més avançats i concretament els 
que puguin fer el tractament d'XML.

El proveïdor BC també és de lliure distribució, però s'ha d'afegir a una instal·lació existent i 
tampoc conté mètodes de tractament del llenguatge XML.

El proveïdor IAIK és molt complet, referent a les rutines XML, però no és del tot de lliure 
distribució i s'ha d'afegir a la instal·lació existent.

Les biblioteques xml-sec no contenen un proveïdor propi,  sinó que fan servir  l'existent. 
Malhauradament requereixen BC o bé IAIK. A més, s'han detectat algunes inconsistències 
impròpies d'una versió de producció que fan témer per la seva estabilitat.

A  la  vista  d'aquesta  oferta,  i  responent  als  objectius  de proposar  un  sistema  de  fàcil 
instal·lació  i  utilització  per  l'usuari,  s'ha  cregut  necessari  desenvolupar  unes  rutines 
criptogràfiques pròpies pel tractament  de documents en el  llenguatge XML, basant-nos 
sobre el proveïdor integrat de Sun.

S'han creat les tres classes següents, englobats en un paquet utilitari:

uoc.award.pfc.utils.Crypto
uoc.award.pfc.utils.XMLUtils
uoc.award.pfc.utils.XMLCrypto

A més,  s'hi  ha  incorporat  (mitjançant  còpia  íntegra)  la  classe  Base64Coder,  de  lliure 
distribució sota llicència GPL i escrita per Christian d'Heureuse [Heureuse - Web]. Els seus 
papers respectius són:
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● Crypto = rutines criptogràfiques de baix nivell: xifrat i desxifrat Triple-DES, xifrat i 
desxifrat RSA amb clau pública o privada. Exporta els mètodes:

 byte[] decrypt128RSA(byte[] array, 
java.security.PublicKey key) 
          decrypt 128-byte array using RSA, return byte array

 java.lang.String decryptDES(byte[] array, 
javax.crypto.SecretKey key) 
          decrypt byte array using DES, return String

 java.lang.String decryptDESede(byte[] array, 
javax.crypto.SecretKey key) 
          decrypt byte array using DESede, return String

 byte[] decryptRSA(byte[] array, 
java.security.PrivateKey key) 
          decrypt byte array using RSA, return byte array

 byte[] decryptRSA(byte[] array, 
java.security.PublicKey key) 
          decrypt byte array using RSA, return byte array

 byte[] encrypt64RSA(byte[] array, 
java.security.PrivateKey key) 
          encrypt 64-byte byte array using RSA

 byte[] encryptDES(java.lang.String s, 
javax.crypto.SecretKey key) 
          encrypt String using DES

 byte[] encryptDESede(java.lang.String s, 
javax.crypto.SecretKey key) 
          encrypt String using DESede

 byte[] encryptRSA(byte[] array, 
java.security.PrivateKey key) 
          encrypt byte array using RSA

 byte[] encryptRSA(byte[] array, 
java.security.PublicKey key) 
          encrypt byte array using RSA

 java.security.PrivateKey privKeyFromByteArray(byte[] keyBytes) 
          produce private key from PKCS8 encoded byte array

 java.security.PrivateKey privKeyFromPKCS8(java.lang.String fileName) 
          produce private key from PKCS8 encoded file

 java.security.PublicKey pubKeyFromByteArray(byte[] keyBytes) 
          produce public key from X.509-encoded byte array

 java.security.PublicKey pubKeyFromX509(java.lang.String fileName) 
          produce public key from X.509 certificate file
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● XMLUtils = mètodes de manipulació de documents org.w3c.dom.Document: cerca 
d'elements, substitució d'un element per un altre, etc. . Exporta els mètodes:

 java.lang.String childrenToString(org.w3c.dom.Node node) 
          transform Node's children to String

 org.w3c.dom.Node findElement(org.w3c.dom.Document doc, 
java.lang.String elementName) 
          find Element in Document from Element name

 org.w3c.dom.Node findNode(org.w3c.dom.Node node, 
java.lang.String nodeName) 
          find Node in Node from Element name

 org.w3c.dom.Document readDocument(java.lang.String filename) 
          read XML Document from file

 org.w3c.dom.Document readString(java.lang.String s) 
          read XML Document from String 

 void replaceNode(org.w3c.dom.Document doc, 
org.w3c.dom.Node originalNode, 
org.w3c.dom.Node newNode) 
          replace Node itself with new single Node

 void replaceNodeContent(org.w3c.dom.Node originalNode, 
org.w3c.dom.Node newNode) 
          replace Node content with new single Node

 java.lang.String toString(org.w3c.dom.Document doc) 
          transform Document to String

 java.lang.String toString(org.w3c.dom.Node node) 
          transform Node to String

 void writeDocument(org.w3c.dom.Document doc, 
java.lang.String filename) 
          write XML Document to file

● XMLCrypto = mètodes criptogràfics d'alt nivell: xifrat i desxifrat d'un element XML, 
creació d'una signatura embolicant i la seva verificació. Exporta els mètodes:

 void decrypt(org.w3c.dom.Document doc, java.lang.String element) 
          decrypt given Element in Document, using DESede symmetric cryptography - 
DESede key is read from KeyInfo element

 void decrypt(org.w3c.dom.Document doc,
 java.lang.String element, java.security.PrivateKey privKey) 
          decrypt given Element in Document, using DESede symmetric cryptography - 
DESede key is read and decrypted from KeyInfo element

 void encrypt(org.w3c.dom.Document doc, java.lang.String element) 
          encrypt given Element in Document, using DESede symmetric cryptography - 
new DESede key is generated and included in KeyInfo element
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 void encrypt(org.w3c.dom.Document doc,
 java.lang.String element, java.security.PublicKey pubKey) 
          encrypt given Element in Document, using DESede symmetric cryptography - 
new DESede key is generated and included, crypted in KeyInfo element

 void sign(org.w3c.dom.Document doc,
 java.lang.String element, java.security.PrivateKey privKey) 
          Sign given Element with private RSA key = create enveloping signature

 boolean verify(org.w3c.dom.Document doc,
 java.lang.String element, java.security.PublicKey pubKey) 
          Verify signature with public RSA key, return true if verified correctly

● Base64Coder  =  codificació  en  base  64  de  les  cadenes  xifrades,  representació 
adequada per la seva incorporació en documents XML. Exporta els mètodes:

static byte[] decode(char[] in) 
          Decodes Base64 data.

static java.lang.String decode(java.lang.String s) 
          Decodes a Base64 string.

static char[] encode(byte[] in) 
          Encodes a byte array into Base64 format.

static java.lang.String encode(java.lang.String s) 
          Encodes a string into Base64 format.
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4.Representació de les dades en XML

4.1 Introducció
Per tal de facilitar el caràcter obert i modular del sistema, així com la facilitat de tractament 
de les dades de cada enquesta,  es proposa codificar  tots  els intercanvis de dades en 
forma de cadena de caràcters (String). Al moment de transitar a través de la xarxa en 
forma xifrada, es poden convertir  a Base64, tal com es fa en les extensions MIME del 
correu electrònic.
La  major  part  dels  intercanvis  concerneixen  cadenes  curtes  individuals,  tan  sols  les 
preguntes i les respostes podrien beneficiar de ser estructurades amb el llenguatge XML. 
Aquesta opció de disseny facilita la redacció d'enquestes per part  de persones que no 
siguin informàtics.

4.2 Esquema general de les comunicacions
Les accions que es duen a terme durant el procés en què l'usuari obté i contesta a una 
enquesta es mostren en la figura 4.1 següent:
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En aquesta esquema, no s'ha contemplat el procés preparatiu anterior (etapa 0), en què 
s'ha de donar d'alta a l'usuari al sistema:

1. Introduir les seves dades personal a la base de dades de S_Usuaris;

2. Subministrar-li el conjunt { programari,
adreça IP i certificat public de S_Organització,
certificat i clau privada personals de l'usuari }

Es pot representar  les quatre etapes principals del protocol  mitjançant  un diagrama de 
col·laboració de la pàgina següent:
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En la figura anterior, les interaccions principals són iniciades per l'Usuari. Poden tenir lloc 
diverses vegades, però sempre dins d'un marc temporal concret i limitat, i que per aquest 
projecte hem pres igual a 30 minuts.
A l'acabament del marc temporal previst per omplir l'enquesta, pot tenir lloc el segon tipus 
d'interacció, entre el/els organismes responsables de la publicació dels resultats. Aquests 
interroguen els servidors:

• S_Usuaris,  per  obtenir  la  llista  dels  usuaris  que  efectivament  han  participat  en 
l'enquesta – i pertant podran ser “premiats” segons la política comercial o de promoció 
de la participació que tingui l'organització de l'enquesta (participació en un sorteig, etc.)

• S_Enquestes, per obtenir la llista dels resultats o respostes als fulls d'enquesta.

La única correlació que ha de ser possible entre els dos conjunts de resultats és entre el 
nombre  de  respostes  vàlides,  i  el  nombre  d'enquestats  que  hi  hagin  participat  (veure 
primer objectiu).
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4.2 Detall de les interaccions

En totes les seqüències XML, el text indicat va englobat en un element arrel <Request/>.

1. L'usuari contacta S_Organizació, demanant la identitat de S_Usuaris i S_Enquestes.

L'usuari envia el seu  login signat amb la seva pròpia clau privada, i xifrat amb la 
clau pública del servidor:

<GetIP>

<Login>login</Login>

</GetIP>

<!ELEMENT GetIP ( Login ) >
<!ELEMENT Login ( #PCDATA ) >

xml1_1: getIP()

S_Organització envia la petició signada a S_Usuaris. 
Si aquest login és vàlid, S_Usuaris contesta amb el missatge següent, signat amb 
la seva clau privada:

<GetUserPublicKeyReply>

<Login>login</Login>

<Valid>YES|NO</Valid>

<pubKey>user public key</pubKey>

</GetUserPublicKeyReply>

<!ELEMENT GetUserPublicKeyReply ( Login, Valid, pubKey ) >
<!ELEMENT Login ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Valid ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT pubKey ( #PCDATA ) >

xml1_2: getUserPublicKey() reply

Si el login d'usuari no és vàlid, el camp pubKey es deixa en “null”.
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S_Organització  envia la identitat del servidor a l'usuari, xifrant tota la informació en 
un sobre digital mitjançant la clau pública de l'usuari:

<GetIPReply>

<UsuarisIP>IP address</UsuarisIP>

<EnquestesIP>IP address</EnquestesIP>

<PublicKey>S_Usuaris public key</PublicKey>

</GetIPReply>

<!ELEMENT GetIPReply ( UsuarisIP, EnquestesIP, PublicKey ) >
<!ELEMENT PublicKey ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT UsuarisIP ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT EnquestesIP ( #PCDATA ) >

xml1_3: getIP() reply

2. L'usuari contacta S_Usuaris, demanant un Full d'Enquesta segons el format següent, 
signat amb la seva pròpia clau privada:

<GetSurveyID>

<Login>login</Login>

</GetSurveyID>

<!ELEMENT GetSurveyID ( Login ) >
<!ELEMENT Login ( #PCDATA ) >

xml2_1: getSurveyID()

Si S_Usuaris no pot verificar la identitat de l'usuari, respondrà amb la cadena buida.
Sinó,  S_Usuaris  envia  el  Full  d'Enquesta  a  l'usuari,  segons  l'esquema  XML 
següent, signat amb la seva pròpia clau privada i incorporat en un sobre digital i 
xifrat amb la clau pública d'aquest usuari concret:

<GetSurveyIDReply>

<SurveyID>survey unique ID (128-bit longint)</SurveyID>

<BestBefore>timestamp limiting use of this ID</BestBefore>

<PrivateKey>private key for this survey ID</PrivateKey>

</GetSurveyIDReply>

<!ELEMENT GetSurveyIDReply ( SurveyID, BestBefore, PrivateKey ) >
<!ELEMENT SurveyID ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT BestBefore ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT PrivateKey ( #PCDATA ) >

xml2_2: getSurveyID() reply

L'usuari pot verificar la identitat de S_Usuaris mitjançant el seu certificat.
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S_Usuaris  envia  el  número  d'identificació,  la  caducitat  i  la  clau pública  del  Full 
d'Enquesta  a  S_Organització,  que  els  mantindrà  en  una  taula  Hash.  Aquesta 
informació s'envia signada per la clau privada de S_Usuaris:

<SetSurveyID>

<SurveyID>survey unique ID (128-bit longint)</SurveyID>

<BestBefore>timestamp limiting use of this ID</BestBefore>

<PublicKey>public key for this survey ID</PublicKey>

</SetSurveyID>

<!ELEMENT SetSurveyID ( SurveyID, BestBefore, PublicKey ) >
<!ELEMENT SurveyID ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT BestBefore ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT PublicKey ( #PCDATA ) >

xml2_3: setSurveyID() 

3. L'usuari  contacta  S_Enquestes,  demanant  les preguntes  de l'enquesta  mitjançant  el 
número  d'identificació  del  Full  d'Enquesta.  Aquesta  interacció  se  signa  amb la clau 
privada del Full d'Enquesta:

<GetQuestions>

<SurveyID>survey ID</SurveyID>

</GetQuestions>

<!ELEMENT GetQuestions ( SurveyID ) >
<!ELEMENT SurveyID ( #PCDATA ) >

xml3_1: getQuestions()

S_Enquestes consulta S_Organització perquè aquest verifiqui la signatura. La resposta de 
S_Organització serà signada amb la seva pròpia clau privada, i xifrada amb la clau pública 
de S_Enquestes:

<GetPublicKeyReply>

<SurveyID>survey ID</SurveyID>

<Valid>YES|NO</Valid>

<pubKey>survey public key</pubKey>

</GetPublicKeyReply>

<!ELEMENT GetPublicKeyReply ( SurveyID, Valid, pubKey ) >
<!ELEMENT SurveyID ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Valid ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT pubKey ( #PCDATA ) >

xml3_2: getPublicKey() reply

Si  el  número  d'identificació  d'enquesta  SurveyID  no  era  vàlid  (no  emesa  o  bé 
caducada), S_Enquestes contesta a l'usuari amb la cadena buida. 
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Sinó, li envia el full de preguntes, signat amb la seva pròpia clau privada:

<GetQuestionsReply>

<SurveyID>survey ID</SurveyID>

<QuestionSet>

<Question>

<Text>text of the question</Text>

<Prompt>prompt for first answer</Prompt>

<Prompt>prompt for second answer</Prompt>

<Prompt>prompt for third answer</Prompt>

<Prompt>prompt for fourth answer</Prompt>

</Question>

<Question>....</Question>

<Question>....</Question>

...

</QuestionSet>

</GetQuestionsReply>

<!ELEMENT GetQuestionsReply ( SurveyID, QuestionSet ) >
<!ELEMENT SurveyID ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT QuestionSet ( Question+ ) >
<!ELEMENT Question ( Text, Prompt+ )>
<!ELEMENT Text ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Prompt ( #PCDATA )>

xml3_3: getQuestions() reply

4. L'usuari  respon  a  l'enquesta,  la  signa  amb  la  clau  privada  del  Full  d'Enquesta, 
l'incorpora en un sobre digital  xifrat  emprant  la clau pública de S_Enquestes,  i  li  ho 
retorna:

<ReturnQuestions>

<SurveyID>survey ID</SurveyID>

<ReplySet>

<Reply>....</Reply>

<Reply>....</Reply>

<Reply>....</Reply>

...

</ReplySet>

</ReturnQuestions>

<!ELEMENT ReturnQuestions ( SurveyID, QuestionSet, ReplySet )>
<!ELEMENT SurveyID ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT ReplySet ( Reply+ ) >
<!ELEMENT Reply ( #PCDATA ) >

xml4_1: returnQuestions()
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S_Enquestes demana a S_Organització de verificar la signatura de les respostes a 
l'enquesta.

Si aquest procés ha tingut èxit, S_Enquestes notifica S_Organització que l'usuari 
corresponent  al  número  d'identificació  ha  efectuat  la  seva  enquesta. 
S_Organització replica la informació a S_Usuaris:

<SetUsed>

<SurveyID>survey ID</SurveyID>

</SetUsed>

<!ELEMENT SetUsed ( SurveyID ) >
<!ELEMENT SurveyID ( #PCDATA ) >

xml4_2: setUsed()

S_Enquestes signa la petició amb la seva pròpia clau privada:
La resposta de l'altre servidor serà:

<SetUsedReply>

<SurveyID>survey ID</SurveyID>

<Result>OK|NOT OK</Result>

</SetUsedReply>

<!ELEMENT SetUsedReply ( SurveyID, Result ) >
<!ELEMENT SurveyID ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Result ( #PCDATA ) >

xml4_3: setUsed() reply

En aquest moment, S_Enquestes podrà saber si el conjunt de respostes es podrà 
donar per vàlid, i si s'escau haurà notificat als dos altres servidors de la utilització 
efectiva d'aquell full d'enquesta.
Quan ha tingut la confirmació d'aquest procés de notificació, S_Enquestes notifica 
l'usuari que s'han registrat les seves respostes. La resposta està signada amb la 
seva pròpia clau privada:

<ReturnQuestionsReply>

<SurveyID>survey ID</SurveyID>

<Correct>YES|NO</Correct>

<ErrorMessage>error message if not correct</ErrorMessage>

</ReturnQuestionsReply>
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<!ELEMENT ReturnQuestionsReply ( SurveyID, Correct, ErrorMessage ) >
<!ELEMENT SurveyID ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Correct ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT ErrorMessage ( #PCDATA ) >

xml4_4: returnQuestions()

Si no s'ha pogut obtenir la clau pública per aquest full d'enquesta, la resposta de 
S_Enquestes serà la cadena buida.
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4.3 Recollida de resultats
En l'etapa de recollida de resultats, tant la informació sobre les respostes a les preguntes 
com  els  usuaris  que  hagin  participat  a  l'enquesta  es  poden  considerar  com  a  dades 
confidencials. Per aquest motiu caldrà que totes les interaccions vagin signada amb la clau 
privada de l'organisme encarregada de recollir els resultats, i xifrades amb la clau pública 
del servidor destinatari:

<GetResults>

</GetResults>

xml5_1: getResults()

Encara que no es necessiti enviar cap informació de moment, el missatge en format XML 
es deixa sense contingut com a placeholder que es podrà completar en versions ulteriors 
amb informacions com podrien ser la identificació d'una enquesta concreta, una demanda 
de filtrat de les dades, etc.
Les respostes serien:

<GetResultsReply>

<User>

<Login>login</Login>

<Participated>YES|NO</Participated>

</User>

...

</GetResultsReply>

<!ELEMENT GetResultsReply ( User+ ) >
<!ELEMENT User ( Login, Participated ) >
<!ELEMENT Login ( #PCDATA ) >
<!ELEMENT Participated ( #PCDATA ) >

xml5_2: getResults() reply de S_Usuaris

Caldrà tractar la informació anterior com a sensible; la única part que es pot difondre de 
manera  general  són  les  dades  referents  a  la  participació  (nombre  d'enquestes 
completades).  Aquestes  han  de  ser  públiques  per  tal  de  poder-les  comparar  amb  el 
nombre de respostes publicades, i verificar així públicament la correcció dels resultats.

p. 46



Disseny i implementació d'un esquema criptogràfic d'enquesta electrònica remota Alan Ward Koeck

En el cas dels resultats:

<GetResultsReply>

<ReplySet>

<Reply>....</Reply>

<Reply>....</Reply>

<Reply>....</Reply>

...

</ReplySet>

...

</GetResultsReply>

<!ELEMENT GetResultsReply ( ReplySet+ ) >
<!ELEMENT ReplySet ( Reply+ ) >
<!ELEMENT Reply ( #PCDATA ) >

xml5_3: getResults() reply d'S_Enquestes
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5.Programació: estructura de les classes i comunicacions RMI

Com ja s'ha indicat, totes les interaccions
● estan codificades amb el llenguatge de marques XML

● poden contenir elements xifrats en un sobre digital, i/o elements signats

● es comunicaran entre entitats mitjançant crides RMI

● es passaran en forma de cadenes String.

RMI (Remote Method Invocation [RMI]) és la tecnologia estàndard del Java que permet la 
invocació de mètodes en objectes remots. És una tecnologia lleugera que constitueix un 
protocol de nivell aplicació, que circula empaquetat en les trames d'una connexió TCP.
Consta d'un servidor (rmiregistry), al que es declaren les diferents instàncies de classes. 
Es pot accedir a cada servei distint a través del seu identificador literal.
En el nostre cas, es pot aprofitar la flexibilitat d'aquesta tecnologia per:

● Executar tots els servidors sobre un mateix ordinador – naturalment,  tan sols es 
farà durant el període de proves!

● Executar cada servidor sobre un ordinador diferent, amb una instància pròpia de 
rmiregistry.  Eventualment,  es  pot  contemplar  la  utilització  d'ordinadors  amb 
característiques i sistemes operatius radicalment diferents, en funció de la càrrega 
prevista en cada cas.

● Executar  sobre  cada  servidor  físic  o  lògic  una  classe  auxiliar,  Logger  o  bé 
LoggerGrafic, que servirà com a registre únic per aquell ordinador.

El fet que la tecnologia des EJB (Enterprise Java Beans) sigui basada en RMI fa que una 
possible extensió d'aquest  projecte,  la seva implementació sobre servidors WebSphere 
(IBM) o JBoss, sigui molt directe.
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5.1 Classes centrals (core classes)
Cada element del sistema ha estat representat per una classe concreta, introduïda en el 
package corresponent. Els elements que representen l'Usuari i Resultats són aplicacions 
Java corrents. N'hi ha dues versions de cada, una per la línia de manaments i l'altra gràfica 
(amb les biblioteques Swing):

uoc.award.pfc.usuari.Usuari
uoc.award.pfc.usuari.UsuariGrafic

uoc.award.pfc.resultats.Resultats
uoc.award.pfc.resultats.ResultatsGrafic

Aquests elements representen de fet els dos casos d'ús principals del sistema; per aquest 
motiu són llençats directament per un usuari mitjançant el mètode main. La seva estructura 
de mètodes és molt reduïda. 
La diferència principal entre Usuari i UsuariGrafic és que Usuari representa un usuari que 
respon a les preguntes de manera automàtica i  aleatòria – tan sols serveix per fer  les 
proves del sistema. Per contra, UsuariGrafic és una interfície gràfica mitjançant  la qual 
l'usuari pot contestar ell mateix a les preguntes a través de les pantalles apropiades.

No hi ha diferència de funcionalitat entre Resultats i ResultatsGrafic.

Per Usuari i UsuariGrafic:

Constructor Summary
Usuari(java.lang.String l) 
          constructor
Usuari(java.lang.String l, java.lang.String ipO) 
          alternative constructor

  

Method Summary
static void main(java.lang.String[] args) 

          main method to create object from the console

I per Resultats i ResultatsGrafic:

Constructor Summary
Resultats(java.lang.String l) 
          constructor
Resultats(java.lang.String l,  java.lang.String ipE,  java.lang.String 
ipU) 
          alternative constructor
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Method Summary
static void main(java.lang.String[] args) 

          main method to create object from the console

Els  elements  que  representen  cada  un  dels  servidors  són  servidors  RMI.  Com  tals, 
contenen a la vegada la mateixa definició de cada classe, però també la definició de la 
interfície amb els mètodes que es poden invocar a distància. Seguint la pràctica usual en 
aquests casos, s'ha anomenat cada interfície amb el nom de classe corresponent, prefixat 
amb la “I”.

La classe que representa S_Usuaris és Usuaris:
uoc.award.pfc.usuaris.IUsuaris
uoc.award.pfc.usuaris.Usuaris

Exporta els mètodes següents a través de la seva interfície:

Method Summary
 java.lang.String getResults(java.lang.String XMLRequest) 

          invoked by Resultats to get final results
 java.lang.String getSurveyID(java.lang.String XMLRequest) 

          returns user's personal survey ID
boolean setUsed(java.lang.String XMLRequest) 

          removes a surveyID from the database, marks the user as having 
been surveyed

  

Pel que fa al servidor S_Organització, es fa representar per Organització:

uoc.award.pfc.organitzacio.IOrganitzacio
uoc.award.pfc.organitzacio.Organitzacio

Els mètodes exportats a través de la seva interfície són:

Method Summary
boolean addSurveyID(java.lang.String XMLRequest) 

          accepts a surveyID and associated publicKey
 java.lang.String getIP(java.lang.String XMLRequest) 

          returns the Usuaris and Enquestes servers' IP address
 java.lang.String getPublicKey(java.lang.String XMLRequest) 

           
boolean setUsed(java.lang.String XMLRequest) 

          removes a surveyID from the database
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Finalment, el servidor S_Enquestes es fa representar per Enquestes:

uoc.award.pfc.enquestes.IEnquestes
uoc.award.pfc.enquestes.Enquestes

Exporta:

Method Summary
 java.lang.String getQuestions(java.lang.String XMLRequest ) 

          get questions from survey ID string
 java.lang.String getResults(java.lang.String XMLRequest) 

          invoked by Resultats to get final results
 java.lang.String returnQuestions(java.lang.String XMLRequest) 

          accept user's responses to questions
  

5.2 Classes auxiliars per a la gestió dels servidors
Com s'ha comentat,  en  cada servidor  es  crea una instància  d'un  servidor  auxiliar  que 
permet portar el registre d'esdeveniments d'aquell servidor. A més de la interfície, s'han 
creat una versió de text i l'altre gràfica:

uoc.award.pfc.utils.ILogger
uoc.award.pfc.utils.Logger
uoc.award.pfc.utils.LoggerGrafic

També  es  tracta  d'un  servei  RMI  al  que  es  connecten  els  servidors,  i  que  exporta  el 
mètode següent:

Method Summary
 void log(java.lang.String emitter, java.lang.String msg) 

          logs a given message

5.3 Classes auxiliars per les interaccions
El tractament de banda i d'altra resulta  més fàcil  si  es poden considerar  com objectes 
individuals,  cada  un  amb  el  seu  comportament  propi.  Per  aquest  motiu,  s'ha  cregut 
necessari crear una classe d'objecte per a cada interacció. Per exemple:

InteractionGetResultsReply 

seria la classe instanciada per S_Enquestes per contestar a una petició de resultats en la 
interacció precedent xml5_2.
Totes aquestes classes formaran part del paquet uoc.award.pfc.xml .
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Com que existeix un fort nexe de comportament comú, s'ha creat una classe ”mare” de la 
que es derivaran totes les altres interaccions:

uoc.award.pfc.xml.Interaction

Aquesta classe proposa els mètodes constructors i consultors següents:

Constructor Summary
Interaction() 
          constructor for empty Interaction document
Interaction(java.lang.String s) 
          constructor

  

Method Summary
 void dumpToFile(java.lang.String fileName) 

          dump this Interaction to file
 org.w3c.dom.Document getDocument() 

          return this Interaction's Document data
static void main(java.lang.String[] args) 

          main method to create object from the console
 java.lang.String toString() 

          return this Interaction in String form
  

que se sobrecarregaran per cada interacció concreta (llevat de main).

Les classes derivades en són:

uoc.award.pfc.xml.InteractionGetIP
uoc.award.pfc.xml.InteractionGetIPReply

uoc.award.pfc.xml.InteractionGetUserPublicKey
uoc.award.pfc.xml.InteractionGetUserPublicKeyReply

uoc.award.pfc.xml.InteractionGetSurveyID
uoc.award.pfc.xml.InteractionGetSurveyIDReply

uoc.award.pfc.xml.InteractionGetQuestions
uoc.award.pfc.xml.InteractionGetQuestionsReply

uoc.award.pfc.xml.InteractionReturnQuestions
uoc.award.pfc.xml.InteractionRetuenQuestionsReply

uoc.award.pfc.xml.InteractionGetResults
uoc.award.pfc.xml.InteractionGetResultsReply
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En resum, la col·lecció produïda de packages ha estat:

uoc.award.pfc.dbase 
uoc.award.pfc.enquestes 
uoc.award.pfc.organitzacio 
uoc.award.pfc.resultats 
uoc.award.pfc.usuari 
uoc.award.pfc.usuaris 
uoc.award.pfc.utils 
uoc.award.pfc.xml 

p. 53

file:///C:/Documents and Settings/pc/Mis documentos/uoc/doc/uoc/award/pfc/xml/package-frame.html
file:///C:/Documents and Settings/pc/Mis documentos/uoc/doc/uoc/award/pfc/utils/package-frame.html
file:///C:/Documents and Settings/pc/Mis documentos/uoc/doc/uoc/award/pfc/usuaris/package-frame.html
file:///C:/Documents and Settings/pc/Mis documentos/uoc/doc/uoc/award/pfc/usuari/package-frame.html
file:///C:/Documents and Settings/pc/Mis documentos/uoc/doc/uoc/award/pfc/resultats/package-frame.html
file:///C:/Documents and Settings/pc/Mis documentos/uoc/doc/uoc/award/pfc/organitzacio/package-frame.html
file:///C:/Documents and Settings/pc/Mis documentos/uoc/doc/uoc/award/pfc/enquestes/package-frame.html
file:///C:/Documents and Settings/pc/Mis documentos/uoc/doc/uoc/award/pfc/dbase/package-frame.html


Disseny i implementació d'un esquema criptogràfic d'enquesta electrònica remota Alan Ward Koeck

6.Persistència de les dades: Base de Dades SQL 

6.1 Organització de les entitats de dades
L'esquema  d'aquest  projecte  comporta  dues  situacions  en  què  s'han  de  mantenir 
informacions de manera permanent, o gairebé permanent. 

En primer lloc, s'han de mantenir dades totalment permanents sobre:

● els usuaris i la seva identitat, així com el fet que hagin estat enquestats o no;

● els conjunts de respostes a les enquestes.

Ara bé, el lloc on s'efectuen les operacions de salvaguarda serà diferent en cada cas: en el 
servidor S_Usuaris pels usuaris, i en S_Enquestes per les respostes. És particularment 
important mantenir la separació entre els dos conjunts de dades.

D'altra banda, caldrà mantenir un registre semi-permanent dels fulls d'enquesta en curs: 
els que han estat emesos per S_Usuaris a petició d'un usuari, però aquest encara no ha 
fet servir. El lloc on es mantenen és S_Organització.

Aquest segon conjunt de dades té un caràcter menys permanent que els altres, fins al punt 
que eventualment es podria perdre completament (per exemple,  per causa d'una pana 
d'alimentació  del  servidor)  sense  majors  conseqüències  pel  sistema.  Senzillament,  els 
usuaris haurien d'esperar que passi el temps de caducitat dels fulls emesos, per tornar-ne 
a demanar a S_Usuaris de nous.

A la vegada, però, fora interessant facilitar la cerca d'un full d'enquesta concret mitjançant 
el seu identificador.

Per  aquests  motius,  s'ha  decidit  implementar  el  conjunt  de  fulls  d'enquesta  en 
S_Organització mitjançant una senzilla taula Hash.

p. 54



Disseny i implementació d'un esquema criptogràfic d'enquesta electrònica remota Alan Ward Koeck

Per contra,  els  dos servidors S_Usuaris  i  S_Enquestes  necessitaran sendes bases de 
dades.

Inicialment, s'ha decidit emprar un sistema de gestió de base de dades programat amb el 
llenguatge SQL (Structured Query Language).  A més,  s'ha cregut  oportú que disposés 
d'un driver JDBC. 

D'aquesta manera, no es fan més suposicions sobre la SGDB concreta que es faci servir, 
podent  eventualment  efectuar  el  seu  canvi  en  cas  de  necessitats  suplementaris  de 
potència o altres.

6.2 El SGBD HyperBase
Per fer la implementació inicial del sistema, s'ha escollit el sistema HyperBase, programat 
íntegrament en el llenguatge Java, i de codi obert. És el servidor incorporat en el servidor 
d'EJB JBoss.

Aquest SGBD pot funcionar:

1. Com a servidor independent,  en mode client-servidor.  En aquesta utilització, és molt 
semblant a la combinació MySQL + driver JDBC més corrent.

2. Com a servidor Web independent, també en mode client-servidor. En aquest cas, les 
peticions es fan directament en el llenguatge SQL, però emprant el protocol HTTP per a la 
transmissió al port 80.

3. Treballant directament amb un conjunt de fitxers sobre el disc local.

En  el  nostre  cas,  es  farà  servir  emprant  la  tercera  opció.  L'únic  punt  a  vigilar  és  la 
presència doncs de fitxers de dades en el disc del servidor, que contenen les dades en 
forma sense xifrar  i  que s'hauran de trobar  en un servidor físic i  lògic  convenientment 
seguritzat.

La seva utilització pràctica implica tan sols la inclusió del fitxer 
hsqldb.jar

en el  classpath vigent  de la nostre màquina virtual  Java,  alliberant-nos totalment  de la 
creació i del manteniment d'un servidor SQL extern al nostre sistema.

6.3 Estructura de les entitats principals
En el servidor S_Usuaris, la base de dades Usuaris consisteix en una única taula “users”, 
amb els camps següents:

● login (varchar) = identificador de l'usuari

● pubKey (varchar) = clau pública de l'usuari, tant per verificar la seva identitat com 
per xifrar les dades que se li enviaran

● surveyed  (varchar) = camp indicant si aquest usuari ja ha estat enquestat; conté 
“Yes” o bé “No”

● full (varchar) = identificador de l'últim full d'enquesta que se li ha atorgat

● ts (integer) = timestamp (data i hora d'emissió) de l'últim full d'enquesta
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En el servidor S_Enquestes, la base de dades Enquestes també conté una única taula 
“surveys”, amb una estructura de camps molt més senzilla:

● survey (varchar) = dades de la resposta donada a l'enquesta

● full  (varchar) =  identificador  del  full  d'enquesta  que  permeti  l'entrada  d'aquest 
conjunt de respostes.

● ts (int) = timestamp (Data i Hora) d'entrada d'aquest conjunt de respostes

La relació entre  les dues taules,  i  la  taula Hash de S_Organització,  es fa  a través de 
l'identificador del full d'enquesta:

6.4 Estructura de l'entitat Claus
Durant l'execució de cada demanda per un nou full d'enquesta, es pot procedir de dues 
maneres per generar el parell de claus per aquest full:

● generant el parell de claus RSA, de 1024 bits,  on the fly

● obtenint el parell de claus d'una llista de parells pre-calculats.

Encara que el hardware modern permeti  la primera opció, és malgrat tot  una utilització 
intensiu dels recursos de càlcul. S'ha considerat més segur optar per la segona escollida, 
raó per la qual caldrà mantenir una base de dades de parells de claus “lliures”. No cal que 
continguin el número de full d'enquesta – aquest es pot adjuntar tan sols al moment de la 
petició del client. L'estructura de la taula claus de la base de dades Claus és molt senzilla:

● pubKey (varchar) = clau pública del futur full d'enquesta 

● privKey  (varchar) =  clau  privada,  que  tan  sols  es 
comunicarà a l'Usuari

● utilitzat  (booleà)  = indica  si  aquest  parell  de  claus  ha 
estat emès (=true) o és encara disponible (=false)
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6.5 Programació de les classes Java
Perquè sigui  senzill  efectuar eventualment el canvi de SGBD, s'han creat dues classes 
“embolcall”, per millor abstraure la capa de gestió de les dades de la resta de l'aplicació. 
Són respectivament:

uoc.award.pfc.dbase.BDUsuaris

i
uoc.award.pfc.dbase.BDEnquestes

Els mètodes que exporten abstreuen totalment la gestió de la capa de Dades de les altres 
capes de les aplicacions dels servidors:
Per BDUsuaris:

 void addUser(java.lang.String login, java.lang.String pubKey) 
          Insert new user into database (Surveyed field will default to FALSE).

 void addUserX509(java.lang.String login, 
java.lang.String fileName) 
          Insert new user into database (Surveyed field will default to FALSE).

 void dumpData() 
          Dump database to screen, for testing purposes only

 java.lang.String getUserKey(java.lang.String login) 
          Get user's public key from login or return "null" if user does not exist.

 java.lang.String getUserStatus() 
          Return users' surveyed status

 java.lang.String getUserSurveyed(java.lang.String login) 
          Get user's surveyed status "Yes"|"No" from login, or return "null" if user does 
not exist.

 int getUserTimestamp(java.lang.String login) 
          Get user's last timestamp from login, or return -1 if user does not exist.

static void main(java.lang.String[] args) 
          main function, for testing purposes only

 void setUserSurveyed(java.lang.String login, 
java.lang.String status) 
          Set user's surveyed status to "Yes"|"No".

 void setUserTimestamp(java.lang.String login, int ts) 
          Set user's timestamp
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I per BDEnquestes:

 void addSurvey(java.lang.String questions, 
java.lang.String replies) 
          Insert new survey into database.

 void dumpData() 
          Dump database to screen, for testing purposes only

 java.lang.String getSurveysStatus() 
          Return registered surveys' status

static void main(java.lang.String[] args) 
          main function, for testing purposes only

  

Per mantenir la còpia local de les dades a la taula Hash de S_Organització, ha resultat 
interessant  crear  una  classe  per  representar  la  part  pública  del  full  d'enquesta.  Son 
objectes d'aquest tipus els que s'emplacen dins la taula Hash. Es tracta de:

uoc.award.pfc.dbase.DadesEnquesta

La  seva  descripció  de  mètodes  és  més  senzilla,  i  constitueix  un  exemple  típic  de  la 
utilització d'una classe per efectuar la persistència d'informacions:

Constructor Summary
DadesEnquesta(java.lang.String s, java.lang.String pk, int ts) 

  

Method Summary
 java.lang.String getPublicKey() 

          getter method for public key
 java.lang.String getSurveyID() 

          getter method for survey ID
 int getTimestamp() 

          getter method for timeStamp
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7.Interfície gràfica de l'usuari

Com s'ha comentat al seu moment, s'han desenvolupat dues classes:
● Usuari, que representa un usuari automatitzat i que serveix per fer les proves del 

sistema. Actua en mode text.
● UsuariGrafic, que constitueix la interfície gràfica prevista per a la seva utilització per 

part d'un usuari real.

Aquesta segona classe és formada per dues parts:
● la mateixa classe UsuariGrafic, que es cuida de les connexions amb els servidors i 

de la gestió dels protocols seguritzats;
● la  classe  UsuariFrame,  que  és  un  descendent  de  javax.swing.JFrame,  i  que 

presenta una estructura gràfica en dues parts.

La primera és la llengüeta “System messages”. En aquesta part, que és la que primer veu 
l'usuari,  se  l'informa  del  desenvolupament  de  la  sessió  mitjançant  els  missatges 
d'informació corresponents. 
Aquesta part serà visible, encara que el procés de connexió amb els servidors i l'obtenció 
de les preguntes no hagi pogut tenir lloc:
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Si s'ha pogut obtenir el conjunt de les preguntes, aleshores s'incorporarà cada pregunta en 
una llengüeta suplementària.
De  moment,  s'ha  previst  tan  sols  la  possibilitat  de  respondre  a  preguntes  d'escollida 
múltiple, amb fins a quatre opcions en cada cas. No cal dir que el fet que el llenguatge 
XML sigui extensible a voluntat ens permetrà d'ampliar la gamma de possibilitats si escau 
en el futur. 
La presentació de cada pregunta individual és la següent:
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8.Interfície gràfica de registre d'esdeveniments (logger)

S'ha pres la decisió d'escriure tots els servidors de tal manera que la seva posada en 
marxa i parada es faci a través de la línia de manaments. D'aquesta manera a la vegada 
se  simplifica  la  seva programació,  i  s'estalvia  la  necessitat  de  fer  servir  una interfície 
gràfica pel seu control.
Per contra, s'ha fet notar la necessitat de proposar una interfície única per registrar els 
esdeveniments en qualsevol d'ells. En aquesta òptica, s'ha escrit  un servidor particular, 
Logger, accessible a través de RMI. Una instància d'aquest s'executarà sobre cada un dels 
servidors, i hi recollirà els missatges d'error i/o informacions sobre el funcionament que 
s'hagin de transmetre a l'administrador.
Se n'han escrit dues versions, que totes dues implementen una mateix interfície

uoc.award.pfc.utils.ILogger

La primera,  Logger,  és una eina que produeix una sortida en format text,  adaptat  a la 
utilització  a través  d'una consola  tradicional.  Un exemple  de la  seva sortida,  durant  la 
depuració del codi:

[Enquestes]: Startup successful
[Usuari]: Startup successful
[Usuari]: Connected to organitzacio
[Organitzacio]: Got request for usuaris address
[Usuari]: IP Usuaris = 127.0.0.1
[Organitzacio]: Got request for enquestes address
[Usuari]: IP Enquestes = 127.0.0.1
[Usuari]: Connected to usuaris
[Usuaris]: Got survey ID request for alice
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La  segona  versió,  LoggerGrafic,  presenta  la  mateixa  informació  de  manera  gràfica, 
emprant les biblioteques gràfiques Swing del JDK de Sun.

També durant el procés de depuració del conjunt del sistema, s'ha captat aquesta imatge 
del seu funcionament:
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9.Interfície gràfica de publicació dels resultats

Malgrat que es preveu que la interpretació dels resultats es faci principalment de manera 
automàtica, i que per aquest propòsit sigui suficient la versió de línia de manaments del 
programa de recollida de resultats

uoc.award.pfc.resultats.Resultats

també s'ha previst una versió gràfica del mateix,
uoc.award.pfc.resultats.ResultatsGrafic

La seva pantalla ens mostra tres llengüetes:
● “Users” amb la informació de participació recollida a través de crida RMI des del 

servidor S_Usuaris;
● “Surveys” amb la informació sobre els resultats de les enquestes, recollida també a 

través de RMI des del servidor S_Enquestes;
● “System messages”  amb el  registre  d'esdeveniments  que  hagin  pogut  tenir  lloc 

durant les dues connexions.
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Presentem còpies de pantalla de les tres  llengüetes,  obtingudes durant  les proves del 
sistema:
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Imatge 9.1: ResultatsGrafic - llengüeta 
"Users"

Imatge 9.2: ResultatsGrafic - llengüeta 
"Surveys"

Imatge 9.3: ResultatsGrafic - llengüeta 
"System messages"
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10.Conclusions i futures vies de treball

L'objectiu  d'aquest  projecte  era  proposar  un  disseny  per  un  esquema  criptogràfic 
d'enquesta electrònica remota, i la seva implementació.
El disseny proposat respecta l'anonimat de l'enquestat, separant el tractament de la seva 
participació en dues parts. En la primera, s'identifica amb la seva pròpia identitat contra un 
servidor (S_Usuaris). Aquest li entrega un testimoni (token) que li permetrà identificar-se, 
durant la segona fase, contra el següent servidor (S_Enquestes) sense divulgar la seva 
veritable identitat.
Tan sols els usuaris autoritzats, i prèviament introduïts en la base de dades d'usuaris de 
S_Usuaris, obtindran el full d'enquesta necessari per continuar el procés. Ens assegurem 
així que d'altres usuaris no puguin participar sense una autorització prèvia.
Una persona que ja ha obtingut un full d'enquesta no n'obtindrà d'altres, exceptuant el cas 
en què es pugui demostrar que no ha pogut fer servir efectivament la primera. Assegurem 
així la unicitat de participació en l'enquesta.
S'ha presentat a l'usuari a tot moment una informació clara i completa sobre el procés. 
Tota la implementació s'ha fet emprant el llenguatge Java. Facilita així la seva instal·lació 
en  l'ordinador  personal  de  l'usuari  i  proporciona  un  entorn  conegut  i  fàcil  d'utilització. 
També simplifica  la  seva utilització sobre  diferents  arquitectures  d'ordinador  i  sistemes 
operatius.
En quant  a  les  llibreries  exteriors  emprades  (Base64Coder  i  HyperSQL),  es  tracta  de 
productes de codi obert. Aquest enfocament seguit al llarg del desenvolupament facilita la 
verificabilitat del codi per part de tercers, i contribueix a crear la confiança necessària en el 
sistema per part dels usuaris i dels administradors dels servidors.

Però  malgrat  la  feina  feta,  un  projecte  d'aquestes  característiques  no  pot  tractar 
completament  tots  els  aspectes  d'un  tema  complex  i  en  què,  creiem,  hi  han  punts 
mereixedors d'un estudi més aprofundit.
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Un d'ells és el procés pel que l'Autoritat Certificadora genera la identitat dels usuaris, i la 
gestió del PKI que l'avala. Una implementació pràctica (real-world application) del sistema 
descrit  hauria  de tractar  els problemes d'escalabilitat:  nombre total  d'usuaris,  i  nombre 
d'usuaris que hi accedeixin al mateix moment. 
També hauria de considerar detingudament el canal segur mitjançant el qual es distribueix 
la pròpia clau privada als usuaris, així com les claus públiques dels servidors.
Un altre  punt  que  es  podria  estudiar  més  en profunditat  és,  a  nivell  d'arquitectura,  la 
necessària  replicació  dels  servidors,  per  garantir  una  continuïtat  del  servei  i  protecció 
contra diferents atacs de denegació de servei que es puguin dur a terme a través de la 
xarxa.  Si  bé  s'han  contemplat  les  respostes  teòriques  a  aquest  tipus  d'atac,  caldrà 
implementar les seves solucions de manera concreta.
Finalment,  el sistema proposat és una primera versió que cal millorar amb les opinions 
dels  usuaris  del  sistema  (enquestats),  i  de  les  organitzacions  que  encarreguin  les 
enquestes.
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Annex A: Procés de creació de la PKI

PKI: Certification Authority i certificats dels actors
El primer pas va ser la creació d'una Autoritat  de Certificació pròpia, que permetés de 
crear i gestionar les claus privades i els certificats . Essencialment, els passos necessaris 
van ser:

● Crear el parell de claus RSA per la CA. Es va escollir una llargada de 2048 bits per 
més seguretat.

● Crear un certificat auto-signat per la CA.

● Crear l'estructura de directoris requerit per continuar el funcionament.

Es va emprar l'eina OpenSSL per tots  els passos descrits,  que es van sistematitzar  a 
través del script crearCA.sh:

#!/bin/sh

#
# UOC - PFC
# 2006-07, Q1
# Tutor: Jordi Castella Roca
# Alumne: Alan Ward Koeck
#
# Script per crear la CA, generar certificats pels servidors i 
# usuaris de prova.
#

# crear directori on desarem tots els certificats

mkdir certificats

# crear certificat auto-signat per la CA

openssl genrsa -des3 -out certificats/CA.key 2048
openssl req -new -x509 -key certificats/CA.key -out certificats/CA.crt 
-days 365 -config sslconfig

# crear infraestructura necessaria per la CA

mkdir CA
mkdir CA/newcerts
touch CA/index.txt
echo '0000' > CA/serial
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A partir d'aquesta estructura, es van poder crear les claus i els certificats per cada actor. 
En cada cas, calia:

● Crear el parell de claus RSA. Es va considerar que una llargada de 1024 bits era 
suficient, ja que a tot moment es pot revocar una clau a través de la CA.

● Crear el certificat, i fer-lo signar per la CA.

Per exemple, per un usuari:
openssl genrsa -des3 -out certificats/usuari1.key 1024 -config sslconfig

openssl req -new -key certificats/usuari1.key 
-out certificats/usuari1.csr -days 365  -config sslconfig

openssl ca -in certificats/usuari1.csr -cert certificats/CA.crt 
-keyfile  certificats/CA.key -out certificats/usuari1.crt 
-config sslconfig

Els elements comuns identificant cada certificat s'han inicialitzat amb valors comuns. S'han 
desat en el fitxer de configuració personalitzat sslconfig. El mateix usuari anterior conté:

C=ES, ST=Catalunya, O=Universitat Oberta de Catalunya, 
OU=Usuari 1,
CN=usuari1/emailAddress=usuari1@localhost.localdomain

Mentre que el certificat d'un servidor, com S_Usuaris, té:
C=ES, ST=Catalunya, L=Catalunya, O=Universitat Oberta de Catalunya,
 OU=Autoritat de Certificacio,
 CN=CA/emailAddress=CA@localhost.localdomain

Transformació de formats
Per tal de poder importar el certificat i la clau privada en Java, calia operar un canvi de 
format. Concretament:

● Els certificats públics s'han de convertir en format X.509, codificat en PEM.

● Les claus privades s'han de codificar en PKCS-8, en format DER.

Per un usuari concret:
openssl pkcs8 -in certificats/usuari1.key -topk8 

-out certificats/usuari1.der -outform DER -nocrypt

openssl x509 -in certificats/usuari1.crt -out certificats/usuari1.pem
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Inserció dels usuaris 
Per fer la inserció dels usuaris, s'ha fet servir un mètode públic de la classe 

uoc.pfc.award.dbase.BDUsuaris

accessible des de main(). Aleshores, qualsevol script del sistema operatiu (com en el meu 
cas un Makefile) pot efectuar la creació de la base de dades i la inserció dels usuaris:

[alan@acer243 src]$ make run
java -cp .:hsqldb.jar uoc/award/pfc/dbase/BDUsuaris \

alice certificats/usuari1.pem \
bob certificats/usuari2.pem \
delta certificats/usuari4.pem \
edsel certificats/usuari5.pem

Adding [alice, certificats/usuari1.pem]
Adding [bob, certificats/usuari2.pem]
Adding [delta, certificats/usuari4.pem]
Adding [edsel, certificats/usuari5.pem]

Public key for user alice is:
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDNje8R4ZbuoxAW0xIWfnOU8YzMalvqPfVV
zuTlfZN+w7PyRodLjbuSvQl3uPYOYde8SmEcaSUTUkjTg6Z7CH4brlekd9h7wOpQ8w4HHoDR
GfRksSIwU645sYQATbSjwqheMMH9OdPxK0Kx7I6acfgiqKJAL7/6FyEjAyWa5MoQHwIDAQAB

Data is:
alice, 
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDNje8R4ZbuoxAW0xIWfnOU8YzMalvqPfVV
zuTlfZN+w7PyRodLjbuSvQl3uPYOYde8SmEcaSUTUkjTg6Z7CH4brlekd9h7wOpQ8w4HHoDR
GfRksSIwU645sYQATbSjwqheMMH9OdPxK0Kx7I6acfgiqKJAL7/6FyEjAyWa5MoQHwIDAQAB
, No
bob, 
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCxNrSYRPpowjVOqVfpmp2ImS+/65zEpl+K
zzZo//Ugcobdqnxb/6129KpdzLf74xA98U0w/e3zcH/HOq/7WuK4br5X6qY9H8dwQYmwWmeB
9LP9zeRV6zsex3aPpcLXGGuI7xGG+ykai4Xb7+sQbqo4vw16pNoM4A1WJnlPDgdwCwIDAQAB
, No
delta, 
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDSRauYWkMNSYLrkVQ1ZfpradOFkVYDbJFs
gSed8eRKXciaADWBrzLjG70Gvasb/5P87/3H0nuA1E9ywDCIRQBxFhVAZxEj6bvBUMCRJF66
DlbMMygcuxfrk9b1oxlgTcwQSmwCOoZAyv6lulDxOuKjFQ1XlNWrv/SGBmfuReU95QIDAQAB
, No
edsel, 
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDr5o8zHRWyJ7GSQqzEJsGd/vrDgOdMAIwL
C0WsEUF/Ng/eaFrt+ZC+a2EQX27+kj/vPOCq6KtjczYJ2WVaiD7wESXcNFQblz3/KCqomauZ
RrKh4ogZfKWJIjs89xbWcYCeZLhrbbR5S97RAFG+kxVmxQCP0NdnbOJJEjqSA+NSzwIDAQAB
, No
java -cp .:hsqldb.jar uoc/award/pfc/dbase/BDEnquestes
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Annex B: Posada en marxa dels servidors

Al moment de posar en marxa un servidor, se li subministren els certificats necessaris i la 
seva pròpia clau privada a través de la línia de manaments. Concretament:

● S_Organització necessita el seu propi certificat i la seva clau pública, però també 
ha de conèixer la identitat pública de S_Usuaris i S_Enquestes.

● Tan  S_Usuaris  com  S_Enquestes  han  de  conèixer  la  identitat  pública  de 
S_Organització.

Per facilitar la seva posada en marxa, s'ha previst indicar els fitxers corresponents a través 
de la línia de manaments. La sintaxi completa per Organització és:

java Organitzacio 
<public key file> <private keyfile>   
<S_Usuaris public key file> <S_Enquestes public key file> 
[ <S_Usuaris IP address> <S_enquestes IP address> ]

La dels altres servidors és semblant.
S'ha escrit  un  script de posada en marxa per depurar el sistema. En aquest cas, s'han 
engegat tots tres servidors sobre un mateix ordinador:

run:
# ----------------------------------------------------------
#   startup
# ----------------------------------------------------------

export CLASSPATH="award.jar:hsqldb.jar"

# start registry
rmiregistry &
sleep 3

# start system service: Logger
java uoc/award/pfc/utils/Logger &
sleep 1

java  uoc/award/pfc/organitzacio/Organitzacio  certificats/organitzacio.pem 
certificats/organitzacio.der certificats/usuaris.pem certificats/enquestes.pem &

sleep 1

java  -cp  hsqldb.jar  uoc/award/pfc/usuaris/Usuaris  certificats/usuaris.pem 
certificats/usuaris.der certificats/organitzacio.pem &

sleep 1

java  -cp  hsqldb.jar  uoc/award/pfc/enquestes/Enquestes 
certificats/enquestes.pem certificats/enquestes.der certificats/organitzacio.pem &

sleep 1
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En el  cas  de  la  seva  aplicació  real,  és  clar  que  s'hauria  d'engegar  tan  sols  un  dels 
servidors  en  cada  ordinador  físic.  En  aquest  cas,  el  script de  posada  en  marxa  de 
S_Usuaris,  per  exemple,  emprant  el  Logger gràfic  i  indicant-li  que  l'adreça  de 
S_Organitazció és 194.158.78.1 seria:

run:
# ----------------------------------------------------------
#   startup S_Usuaris
# ----------------------------------------------------------

export CLASSPATH="award.jar:hsqldb.jar"

# start registry
rmiregistry &
sleep 3

# start system service: Logger
java uoc/award/pfc/utils/LoggerGrafic &
sleep 1

java -cp hsqldb.jar uoc/award/pfc/usuaris/Usuaris \
certificats/usuaris.pem certificats/usuaris.der \

 certificats/organitzacio.pem \
194.158.78.1 &

sleep 1

Finalment, caldrà emetre el manament

killall java rmiregistry

per tancar cada servidor,  a menys de disposar d'una interfície de control  que es pugui 
desenvolupar més endavant.
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Annex C: Exemple de codificació XML de les interaccions 

Durant un cicle de desenvolupament del programari, s'ha fet un bolcat de les interaccions 
xifrades i/o signades, durant el procés de participació de l'usuari – fictici – Alice. Incloguem 
aquí aquest llistat, per permetre veure la realització efectiva de les interaccions descrites 
en el quart capítol.

En primer lloc, l'usuari envia la petició getIP, signada amb la seva clau privada, al servidor 
S_Organització:

<?xml version="1.0" ?>
<Interaction>
   <Signature>
      <SignedInfo>
         <CanonicalizationMethod>Home-brewed</CanonicalizationMethod>

         <SignatureMethod>SHA1withRSA</SignatureMethod>
      </SignedInfo>

      <SignatureValue>Xeea1HIUrg48KsgIQddBqcOQylgS4CmsxcJ3jVlRIR0bVO/eOo
kgxQTs6RcHm8GetCs23ILzqi669er+IFJbULz+z1Dza33AWZWRq2h5EmVJBMkesWAKUTo3Mp
57FcC1j6gU+3taq0QTwmcWB37J15E99VWdtgs95LCVFUE0/u8=</SignatureValue>

      <Object>
         <GetIP>
            <Login>alice</Login>
         </GetIP>
      </Object>
   </Signature>
</Interaction>

Per  verificar  la  seva signatura  a posterior,  el  servidor  S_Organització  demana la  clau 
pública de Alice al servidor S_Usuaris. Aquest respondrà a S_Organització amb aquesta 
informació  pública,  signada  amb  la  clau  privada  de  S_Usuaris  per  assegurar  la  seva 
autenticitat envers S_Organització:
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<?xml version="1.0" ?>
<Interaction>
   <Signature>
      <SignedInfo>
         <CanonicalizationMethod>Home-brewed</CanonicalizationMethod>

         <SignatureMethod>SHA1withRSA</SignatureMethod>
      </SignedInfo>

      <SignatureValue>X+ce8uZVcZE+bs/gde156GgFPzDLPjnzMVjUfx/9zmipOXa5Bs
aYDVHdRlMqjIur5aKtP0FWsAD6eB9YRMZkaxUunyUAKvIpJ22LygLYRAaeoT5BHyrl63TQC4
pkJL5QVzpAh4y7wajfo1nWDIb2WxjTS46PdXogAesN3ngLClc=</SignatureValue>

      <Object>
         <GetUserPublicKeyReply>
            <Login>alice</Login>

            <Valid>YES</Valid>

            <pubKey>MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDNje8R4ZbuoxAW
0xIWfnOU8YzMalvqPfVVzuTlfZN+w7PyRodLjbuSvQl3uPYOYde8SmEcaSUTUkjTg6Z7CH4b
rlekd9h7wOpQ8w4HHoDRGfRksSIwU645sYQATbSjwqheMMH9OdPxK0Kx7I6acfgiqKJAL7/6
FyEjAyWa5MoQHwIDAQAB</pubKey>
         </GetUserPublicKeyReply>
      </Object>
   </Signature>
</Interaction>

S_Organització ara pot verificar la signatura de l'usuari Alice amb la clau pública enviada 
per S_Usuaris,  i  si  la verificació  té  èxit  respondrà  amb les adreces IP dels altres  dos 
servidors.  Aquesta  informació es considera més sensible,  raó per la qual  anirà xifrada 
mitjançant la clau pública de alice:

<?xml version="1.0" ?>
<Interaction>
   <Signature>
      <SignedInfo>
         <CanonicalizationMethod>Home-brewed</CanonicalizationMethod>

         <SignatureMethod>SHA1withRSA</SignatureMethod>
      </SignedInfo>

      <SignatureValue>KNFwVXr2P43U2JBvy7hVggI417AbnWffDmtY1uxG0ngIRWdMg0
FLqa8y9sRFvtRM/7HP8tOo26+KMaiYQqo43PnL49S02YweERFy1YvZyT9q+s6ficgEV2yDzi
9zoJlbHX26LYv2dSHwg+DPoVNSlFIRQ1tC72c5HF10uQHVi+E=</SignatureValue>

      <Object>
         <GetIPReply>
            <EncryptedData>
               <CipherData>Dene2GnvWIlU/F4786WjSTVB7rtUtCq6BG/8I9kkGU9/b
QV/7zZ098B0impCkrEuuMSOOpPM2M1/BtI1vyqp4NX8vW85Xpce3KJ6YsNUyL4juP7/UhqfM
OeMJUD4DRpK</CipherData>

               <EncryptionMethod>DESede</EncryptionMethod>

               <KeyInfo>
                  <EncryptedKey>
                     <EncryptionMethod>RSA</EncryptionMethod>

                     <CipherData>RXwvIefRqCfImQXjZlxKkRRu3SDzLu+PDpqotNG
BJeJRHeKZoYp5eZ46djdFHbQuEHn6yWZj9Tw6Zs03QavgZ0TaCgzCagnGwhfcXtv6aEbpCMH
MnQ+b3+6gploh2aeXyWv6uzbBz4PzccXcMhF1Q1Tqm4vF3GMzB1MgqA21vbc=</CipherDat
a>
                  </EncryptedKey>
               </KeyInfo>
            </EncryptedData>
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         </GetIPReply>
      </Object>
   </Signature>
</Interaction>

Quan l'usuari rep aquesta informació, pot efectuar dues accions criptogràfiques: desxifra 
les dades amb la seva pròpia clau privada, i acte seguit comprova la signatura del servidor 
S_Organització amb la clau pública del mateix. Completa així la cadena d'autenticació de 
les adreces IP que se li enviaran. Les dades xifrades en la interacció anterior ara tenen la 
forma següent: 

<?xml version="1.0" ?>
<Interaction>
   <Signature>
      <SignedInfo>
         <CanonicalizationMethod>Home-brewed</CanonicalizationMethod>

         <SignatureMethod>SHA1withRSA</SignatureMethod>
      </SignedInfo>

      <SignatureValue>KNFwVXr2P43U2JBvy7hVggI417AbnWffDmtY1uxG0ngIRWdMg0
FLqa8y9sRFvtRM/7HP8tOo26+KMaiYQqo43PnL49S02YweERFy1YvZyT9q+s6ficgEV2yDzi
9zoJlbHX26LYv2dSHwg+DPoVNSlFIRQ1tC72c5HF10uQHVi+E=</SignatureValue>

      <Object>
         <GetIPReply>
            <UsuarisIP>127.0.0.1</UsuarisIP>

            <EnquestesIP>127.0.0.1</EnquestesIP>
         </GetIPReply>
      </Object>
   </Signature>
</Interaction>

Amb aquesta informació, Alice pot contactar S_Usuaris, i obtenir un nou full d'enquesta. La 
seva  petició  serà  signada  amb  la  seva  pròpia  clau  privada,  perquè  S_Usuaris  pugui 
verificar la seva identitat:

<?xml version="1.0" ?>
<Interaction>
   <Signature>
      <SignedInfo>
         <CanonicalizationMethod>Home-brewed</CanonicalizationMethod>

         <SignatureMethod>SHA1withRSA</SignatureMethod>
      </SignedInfo>

      <SignatureValue>q8Izsxra+NwuYjv8lkmAdnmaCaeg9tE9t+DjYVKIqY37Sr53vF
Y+NvsA4/So9xx2wihPYN7n5RYq4/pnBmz+NwNEfg8w1YhqQ9/ZT7Us4TrBHCyi/xv5rhQN5b
oXRJPiZSdZ2yxEQwczDjF8g7iYbJXnFm/Jdp8jl8R4EXPMaLA=</SignatureValue>

      <Object>
         <GetSurveyID>
            <Login>alice</Login>
         </GetSurveyID>
      </Object>
   </Signature>
</Interaction>
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Una vegada que S_Usuaris hagi verificat el valor de la signatura de l'Alice, verificarà a més 
que aquest usuari no hagi ja estat enquestat, ni que tingui cap full d'enquesta en curs. Si 
aquestes verificacions es poden fer correctament, S_Usuaris enviarà el nou full d'enquesta 
amb la seva clau privada a l'Alice. 
Naturalment, aquestes dades són sensibles, raó per la qual són signades per S_Usuaris 
per garantir la seva autenticitat, i a més xifrades emprant la clau pública de Alice que el 
servidor ja havia fet servir per autentificar l'usuari:

<?xml version="1.0" ?>
<Interaction>
   <Signature>
      <SignedInfo>
         <CanonicalizationMethod>Home-brewed</CanonicalizationMethod>

         <SignatureMethod>SHA1withRSA</SignatureMethod>
      </SignedInfo>

      <SignatureValue>F/JeDN4lIOJL4DXWFJvjHwuV8TBHe6hHTIl9ysGikjCazrlFGO
RRCAHO0e+IWNH0Wa6oTae8i8P+wBtOV79lcNTaLPKlQKNZ3kBEKsWFXErgekziEMwcyZMPJZ
rp83D1cf/MOVqXNOR4fgrbbiPB1uCEFS9oOmiMardJd5WPqdc=</SignatureValue>

      <Object>
         <GetSurveyIDReply>
            <EncryptedData>
               <CipherData>suEgkHumdqeRakxdNDUpY1KRhKgZP1lKb/IqfDyWVe+Lu
pUt7xW0Ubo8W+i5sLvuHx6d/9YC/BBNf3hjr2UlWAfLe5sSEWrshzIUX2Bh6CdvGH83ICej8
ALhNlKZFMdLryQujZRohJb5l08SP3DpFSO5pYi0gcnMEx7Jhd6QRP8N8ZwbQEb1By2+8Vkbx
lDVn0AlZOVp6G+JktYZg8nV2jhe4qeziSrdVFsKOm+u/gni5YEPzEUCF+m9zKuqbHlqYT+Zv
opRIlkY8lh5Nbxz65go0++hjnigOk9Dmar2T6MojuBXhmUG29kgFXkDG/bjWie1rfBy54fnD
KqrP4yvN9OH9b8VekTdoTaoPe+wAmve1JTXxmeUMxbw01810V+x+Jv5bdWmUYvNswMGmdCJM
lt3l7jfbuTBziUZaPoBbkKMEdmZYswi2fdxbhCblL+ll8R5/NA2Rkqtqar8rW5H237ZwF/LO
kslLIma21JgU6aXp2aoL9Dv6273gQy1dnT4h5L+jhxyLs/eUeOSx0E44hsqINejvIMtFaBYh
rzDclVHpD1MxrPeU2UH/IbDL9OtdzMxSOVZq3azDy9pDdRTNFqtZ9kHQg09micpO51OB02R1
z3PdJBRTbXa6DPx35fnnoMZ9EjJ8l9okMGR/Uflx/bq9uPO7Vc1Hm1MgWKZMNY/ze7Yfr9P2
EVLuAokxav2lBVIoMs3SLCICqNdFr8RuoGJ7w/Rj/2a22X+Yz5JJqrPY2QNArXiexLs5QQ05
cEdveY+NQY0q0mX+dYY5Xy19td8T2TISnfW3GORUgGPjbLyVWKjF34K4uYsS/cepGVMg1Q0C
JL+8ZBvcf0GL+MTYjGwgTiMHiBJo0a9zrnVO8AA8aoRjsZ7ntornHTKx4I+NuG8A+p4d5O1w
paUSbv+uj4+cHsjqg8Q3K4EVE7PBpO12B91193ues+lTMQt1biH+TB2xFRTVodCIDiHI2NzU
90ojSI/PjLuGLuu4tjM6AjdJ/t3/FWQaQ55lgGynOKDbK78xv+8m1Kos9Nzh5kl2bD7OFEox
Odw5yx3wgqyGv71duADSVar2CtYLPgmGqcAESXeR4Vkq/V2K+U3IuAP6zN6vabmae8PoZODC
H5OGsfhgIfloylCT4apZI0k1m0SmBnUIWG56gwm1WSrqsWjgQ5MrdX8iuS5OfK8u4ki2J7w6
/ynUvaftVcGiICyVqiVi1xEI3BM7nueu6+DFW1x1A2UAm6tqLvboBXrJw84wJwbnZRVCerOv
jxvlMGc9R299QJ+GWJn6x6rVfEJX5e71fwVhSaBdEz7</CipherData>

               <EncryptionMethod>DESede</EncryptionMethod>

               <KeyInfo>
                  <EncryptedKey>
                     <EncryptionMethod>RSA</EncryptionMethod>

                     <CipherData>ve0SDQtTkxMqO5NyVPeiwtERqsAdhwRA3fpmw5y
iDvUNhxb+m9TyGZx1YeXOQcuuOt16OZaaejRzlOth3I1+WmYNC7mfzLbRxsc3CLpfy9gOzja
2+oRjol4r64xnsLIBxQV1YWdbIZSjaCQtxrnKdcrEiz6aAL7sSsCUMMQnWXk=</CipherDat
a>
                  </EncryptedKey>
               </KeyInfo>
            </EncryptedData>
         </GetSurveyIDReply>
      </Object>
   </Signature>
</Interaction>
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Una vegada rebuda aquesta resposta, Alice verifica la signatura de S_Usuaris, i si aquesta 
es pot comprovar correctament ha acabat d'obtenir les informacions que componen el full 
d'enquesta:

<?xml version="1.0" ?>
<Interaction>
   <Signature>
      <SignedInfo>
         <CanonicalizationMethod>Home-brewed</CanonicalizationMethod>

         <SignatureMethod>SHA1withRSA</SignatureMethod>
      </SignedInfo>

      <SignatureValue>F/JeDN4lIOJL4DXWFJvjHwuV8TBHe6hHTIl9ysGikjCazrlFGO
RRCAHO0e+IWNH0Wa6oTae8i8P+wBtOV79lcNTaLPKlQKNZ3kBEKsWFXErgekziEMwcyZMPJZ
rp83D1cf/MOVqXNOR4fgrbbiPB1uCEFS9oOmiMardJd5WPqdc=</SignatureValue>

      <Object>
         <GetSurveyIDReply>
            <SurveyID>-1977219152</SurveyID>

            <BestBefore>1165687873</BestBefore>

            <PrivateKey>MIICdgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmAwggJcAgEAAoGB
ALyIiDlHlVX3Ryf08LqIhpKfXGxGW2TWeM0vI8fSB2/JY5uDxyA51POJuIMpZfATqh0568sq
5vVc+hzv3PvfK2CNR7+ucuv5t8UckfpgT/DnydKcAaLXP4ac9ght3bUnvCSWQgWVVXh4fk8s
Gc+2xlvW4gi2cTPgSmTMTrh6RRg/AgMBAAECgYBEbd3bxHKciCsIgqvZWHJXx4W5OvQzLnEc
MC7xePcACP2hVXwx4yu61VLmMGFyeQC2qO4/iKvZhMy3MgxoUwEf4vSOTOiYZtTHfQ3VVOd5
Mp9jhVhKoBe7Tm3KajlQbmT3M7Ci5jPQsndr6XpS6JL6jhUDPOPqHiwL/Imt2KLIuQJBAPOB
RM7hsoly1pD5cbjG5PvOWtFKcPIPisLG+lEdI1+XJ0MqR0edaxQrtcXA6erUQSztWBfIFtpS
hNQjpSe0ygMCQQDGNSUM+Vsb3ApH/r+0sFaT+T/XltVWHHT31+TW1U/YVllo1YcxM8aCVkwe
HqYIJov/8IWB7IcP6SaH3lZFSYIVAkBuk/hsPl/2PPklMrGq6F9Z3hatzjFGKzqnQvavWR0U
Lq78uDlQUzMqIMNV/0n6gtLqFQoZGpsOH8UEFP/N7TKDAkB0xgy9Fw/RWxMHlZO2TYnEhj1R
s8CeigdzmVNuKqBu8XidpeePWlSip1sTB7WD6cnjkP3nLMXp3s/fjmM/UO59AkEA1wuxag7m
nAX98pzDvSqtTFJEJhSfx90gwxkbenN6QdT9K5iyyxuIgHRn4UdWfxulao8IXMc2LqavEEHJ
ogZDYw==</PrivateKey>
         </GetSurveyIDReply>
      </Object>
   </Signature>
</Interaction>

A  patir  d'aquest  punt,  Alice tan  sols  s'identificarà  mitjançant  el  seu  número  de  full 
(-1977219152), i s'autentificarà signant amb la clau privada del mateix.
La seva primera acció serà emetre la petició  getQuestions, signada amb la clau privada 
del full, al servidor S_Enquestes:

<?xml version="1.0" ?>
<Interaction>
   <Signature>
      <SignedInfo>
         <CanonicalizationMethod>Home-brewed</CanonicalizationMethod>

         <SignatureMethod>SHA1withRSA</SignatureMethod>
      </SignedInfo>

      <SignatureValue>AJZL3EVHXnv3iQi/P8o70IeCrqc7xaFjt/jdoQd7lwtBJ/VHT6
XTJJtKGv7PqTvxwpKUFklEYnCz1YZgShqdiVJI1R6dHZoNsMmDwcgTVaP93m48SAoNVKMN4a
ZZIbql6qyXfy2tnAYmAK9v70B0RkCUrzUrbYfjHSKEg1L8u6A=</SignatureValue>

      <Object>
         <GetQuestions>
            <SurveyID>-1977219152</SurveyID>
         </GetQuestions>
      </Object>
   </Signature>
</Interaction>
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El servidor S_Enquestes ara verifica la validesa del full  d'enquestes,  demanant  la clau 
pública associada a S_Organització. En aquesta interacció, tan la petició de S_Enquestes 
com la resposta de S_Organització són signades, per evitar que un tercer servidor s'hi 
pugui interposar. 
Si S_Enquestes rep correctament la clau i pot verificar la signatura de la petició d'Alice, 
respondrà amb el conjunt de preguntes, signat amb la seva pròpia clau privada. D'aquesta 
manera, Alice podrà autentificar l'origen de les preguntes:

<?xml version="1.0" ?>
<Interaction>
   <Signature>
      <SignedInfo>
         <CanonicalizationMethod>Home-brewed</CanonicalizationMethod>

         <SignatureMethod>SHA1withRSA</SignatureMethod>
      </SignedInfo>

      <SignatureValue>PRMKNXzaby085cbveJ9SJt2gdbx0GD5ch0GC1pxMsr1V7IUcNy
BbZbRXnZw9WZp83se2TFi8PA6m19ttP/J1co80YPt4WNJhzzyKplsO+2TLMfoWmfc20hQP9T
BUBn7rhdIqxu7S9HnAVu9jd4pMMnkKLmKHS+cbvJJW3fctsDA=</SignatureValue>

      <Object>
         <GetQuestionsReply>
            <SurveyID>1821290353</SurveyID>

            <QuestionSet>
               <Question>
                  <Text>This is a question</Text>

                  <Prompt>A: always</Prompt>
                  <Prompt>B: sometimes</Prompt>
                  <Prompt>C: never</Prompt>
                  <Prompt>D: neither of the above</Prompt>
               </Question>

               <Question>
                  <Text>This is also a a question</Text>

                  <Prompt>A: always</Prompt>
                  <Prompt>B: sometimes</Prompt>
                  <Prompt>C: never</Prompt>
                  <Prompt>D: neither of the above</Prompt>
               </Question>

               <Question>
                  <Text>This is a third question</Text>

                  <Prompt>A: always</Prompt>
                  <Prompt>B: sometimes</Prompt>
                  <Prompt>C: never</Prompt>
                  <Prompt>D: neither of the above</Prompt>
               </Question>
            </QuestionSet>
         </GetQuestionsReply>
      </Object>
   </Signature>
</Interaction>
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Finalment, l'Alice podrà respondre enviant el seu conjunt de respostes al servidor. Aquesta 
interacció serà signada amb la clau privada del full d'enquesta de l'Alice, assegurant-ne 
així l'autenticitat enfront el servidor, i xifrada amb la clau pública de servidor per vetllar a la 
seva  privacitat.  Una  vegada  desxifrada  i  la  signatura  verificada  per  S_Enquestes,  la 
resposta d'Alice va ser:

<?xml version="1.0" ?>
<Interaction>
   <Signature>
      <SignedInfo>
         <CanonicalizationMethod>Home-brewed</CanonicalizationMethod>

         <SignatureMethod>SHA1withRSA</SignatureMethod>
      </SignedInfo>

      <SignatureValue>YKUNqtZda6s5rvTjEC+WW0Wll8kPFOtKS3K69hpQOnzE91uxDJ
/4GUtmbSHavPK557cchQq7IDz8KkWb6RTSAe6lBS5OsFD9b0OKoOzAf7sFAxHwjy+LF1mDbs
Vg/6axxlz513eUytaHfY7V8khuPE8d9GfkpXEbwawHYXbhvqU=</SignatureValue>

      <Object>
         <ReturnQuestions>
            <SurveyID>1821290353</SurveyID>

            <ReplySet>
               <Reply>
                  <Value>0</Value>
               </Reply>

               <Reply>
                  <Value>1</Value>
               </Reply>

               <Reply>
                  <Value>3</Value>
               </Reply>
            </ReplySet>
         </ReturnQuestions>
      </Object>
   </Signature>
</Interaction>

(on el valor 0 codifica la primera opció de resposta, el valor 1 la segona, etc.).

Si el servidor ha pogut verificar la signatura de l'Alice i introduir correctament les seves 
respostes en la seva base de dades, aleshores – i tan sols aleshores – respondrà amb un 
missatge de confirmació signat:
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<?xml version="1.0" ?>
<Interaction>
   <Signature>
      <SignedInfo>
         <CanonicalizationMethod>Home-brewed</CanonicalizationMethod>

         <SignatureMethod>SHA1withRSA</SignatureMethod>
      </SignedInfo>

      <SignatureValue>l+koUAl7TEFMAkvM4JK+0l0Os0rn6KlxS6ywLRilgu5EIb4KsD
tgv+5y2OAXeDXHcMa00EUzXeLjweCQiYQMXqpyzGb2xKVHy04Mw+dXpgl4ShGk3lfveoN04x
lPpcQg8E/OMGzMa/4PWmS1EdRrgTwBFAfGF42tjGlriVUMirA=</SignatureValue>

      <Object>
         <ReturnQuestionsReply>
            <SurveyID>1821290353</SurveyID>

            <Correct>Yes</Correct>

            <ErrorMessage>No errors</ErrorMessage>
         </ReturnQuestionsReply>
      </Object>
   </Signature>
</Interaction>
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Annex D: Exemple d'ús del SGBD HyperSQL

L'ús  del  motor  HyperSQL i  dels  drivers JDBC associats  simplifica  considerablement  la 
interrelació entre el codi en Java i la base de dades. A títol d'exemple, el mètode següent 
de BDUsuaris fa la inserció d'un nou usuari a la taula d'usuaris:

   /**
     * Insert new user into database 
     * (surveyed will default to FALSE; full will default to an empty string).
     *
     * @param login User login
     * @param pubKey User's public key
     */

    public void addUser(String login,
String pubKey) {

try {
    Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver");
    
    Connection db = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
    Statement st = db.createStatement();
    
    try {

ResultSet rs = st.executeQuery("select login from users " + 
       "where login='" + login + "'");

/* if user already exists, delete */

if (rs.next())
   st.executeUpdate("delete from users where login='" + login + "'");

   
    } catch (SQLException rex) {

/* create table if it does not exist */
  

st.executeUpdate("create table users(login varchar(80), " + 
"pubKey varchar(1000), surveyed varchar(10), " +
"full varchar(20), ts int)");

    }

    st.executeUpdate("insert into users values('" + login + "', '" + 
pubKey + "', 'No', '', 0)");

    
    st.executeUpdate("shutdown");
    db.close();
    
} catch (Exception ex) {
    System.out.println("DBUsuaris: " + ex);
}

    }
    
És  important  remarcar  que  aquest  únic  tros  de  codi  constitueix  la  totalitat del  codi 
necessari per (1) engegar la base de dades, (2) efectuar la modificació i (3) desar la base 
modificada de manera persistent.
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